
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

21 – 28 lipca 2019 
 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07. /kolekta parafialna-gospodarcza/ 

  8.00 – Do Św. Urbana o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie ROMANA  
i WERONIKI LOOSE.  

  

 Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ku czci Św. Krzysztofa. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + szwagra Alojzego Kubosz i ++ rodziców z obu stron – of. od szwagierki 

Brygidy. Naboż. eucharystyczne. 
  

 Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ku czci Św. Krzysztofa. 
 
PONIEDZIAŁEK – 22.07. – Św. Marii Magdaleny 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., zdrowie i opiekę  

w rodzinie GBUR. 
 

WTOREK – 23.07. – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, zakonnicy, patronki Europy 

18.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. dla MONIKI i WIKTORII z ok. urodzin oraz całej  
rodziny STEFANA i MARII WIECZOREK. 

 

ŚRODA – 24.07. – Św. Kingi, dziewicy  
  7.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Anny o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie TERESY OSYRA 

oraz potrz. łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków.  
  Modlitwa do MBNP.  
 

CZWARTEK – 25.07. – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA, Św. Krzysztofa, patrona kierowców 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Benedykta Hadzik w 9 rocz. śm. 
 

PIĄTEK – 26.07. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, głównej patronki diecezji opolskiej 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, + Franciszka Kubosz z 2 żona-

mi, + męża Alojzego Kubosz, ++ rodziców i pokr. z obu stron. 
 

18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Annę Karolak – of. od syna Mieczysława z rodziną. 
 

SOBOTA – 27.07. – Św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny 
  7.00 – Ku czci Św. Anny o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinach dzieci MARII LESCHIK. 
 

15.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla rocznego dziecka POLI LOOSE oraz dla rodziców, chrzestnych i krewnych. 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07. /kolekta INWESTYCYJNA na oświetlenie wieży kościoła/ 

  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośba o dalsze błog. B., opiekę o zdrowie dla IRENY  
i PAWŁA LOOSE z ok. kol. rocz. ślubu i potrz. łaski dla całej rodziny LOOSE.   

 

10.00 – Do Miłos. B. za + syna Krzysztofa Wiener, + męża Józefa Winer, + Józefa Kasprzik 
oraz ++ z rodziny i pokr.  

  Naboż. eucharystyczne. 



  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziękuję Paniom za posprzątanie świątyni /w sobotę L. Wręczycka i M. Jelonek/. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na pokrycie kosztów halogenów oświetlających wieżę i kościół.  

Za tydzień ofiary inwestycyjne również będą na ten CEL służący całej parafii!  

 

3. PODZIĘKOWANIA dla: 

- p. Bernarda i p. Joachima za ofiarowanie i postawienie nowego krzyża na Marcach 

- właściciela Domu Pogrzebowego w Lublińcu za ofiarowanie dla naszego kościoła 4 ole-

jowych świec pogrzebowych, mamy już cały komplet na uroczystości pogrzebowe. 

 

4. W ostatnim tygodniu zostały też oddane do renowacji: sztandar dziecięcy oraz drewnia-

na kapliczka z wizerunkiem MB Częstochowskiej /obok rodz. Szulc/.  

 

5. Dzisiaj błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ku czci Św. Krzysztofa.  
Coroczna zbiórka na pomoc dla misjonarzy z naszej diecezji  pracujących na misjach – mo-

żemy ofiarować symboliczny 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr w ostatnim 

roku – przy poświęceniu pojazdu otrzymamy mały różaniec w 4 kolorach, który można 

zawiesić na lusterko samochodowe lub w kombajnie i traktorze dziękując za bezpieczne 

żniwa i szczęśliwą jazdę! 

 

6. Dzisiaj Odpust w Starym Oleśnie ku czci Św. Marii Magdaleny /suma godz. 11.00/. 

 

7. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie dla Zelatorów wszystkich 8 Róż 

Różańcowych dotyczące zakupu nowego sztandaru Matki Bożej Różańcowej. ZAPRA-

SZAM! 

 

8. W przyszłą niedzielę w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie uroczystości odpustowe  

ku czci Św. Anny. O godz. 11.00 suma odpustowa z udziałem ks. biskupa ordynariusza  

Andrzeja Czai z koronacją figury Św. Anny i przyjęciem członkiń do diecezjalnej Maryjnej 

Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego /ponad 200 kobiet/. Ks. Walter Lenart, proboszcz 
parafii i dziekan dekanatu oleskiego wraz z duszpasterzami zapraszają na tę uroczystość. 

Plakat jest w gablotce i na stronie internetowej parafii. 

 

9. Do końca br. zostało ok. 40 wolnych intencji, które bardzo proszę zamawiać w zakrystii 

lub telefonicznie. BÓG ZAPŁAĆ za dotychczasowe intencje! 

 

10. W sobotę pożegnaliśmy z naszej parafialnej Wspólnoty Śp. KRYSTYNĘ GOINDA, lat 66. 

Wieczny odpoczynek… 

 
 


