
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

11 – 18 sierpnia  2019 
 

 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08. /kolekta parafialna/  

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie ROMANA i WERONIKI LOOSE oraz do Miłos. B. za ++ rodziców  
z obu stron. 

 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla MARTYNY z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski w rodzinie KUBOSZ oraz wie-
czny odpoczynek dla + ojca i dziadka Alojzego Kubosz. 

 

PONIEDZIAŁEK – 12.08.  
18.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Osyra z rodzicami w rocz. śm., + zię-

cia Benedykta, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron, + Franciszkę Zug i ++ z tego miej-
sca. 

 

WTOREK – 13.08. – Wspomnienie objawień w Fatimie, PARAFIALNY DZIEŃ FATIMSKI 

18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry 
Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, ++ teściów 
Jana i Łucję, szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron – of. od Jerzego Krawczyk. 
Różaniec fatimski w intencji Czcicieli Matki Bożej. 

 

 

ŚRODA – 14.08. – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 

  7.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. w rodzinie MARII LESCHIK. 
 Modlitwa do MBNP. 
 

 

CZWARTEK – 15.08. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N M P /kolekta na energię elektryczną/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, za poległego ojca Jerzego Huć w rocz. 
śm., + matkę Zofię i Franciszka Huć oraz ++ dziadków z obu stron.  

  Błog. ziół i kwiatów. 
 

10.00 – Do Miłos. za ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, 2 ciotki, bratową, kuzyna, 
szwagra, chrześniaka oraz ++ Alektinę i Jerzego Michalak. 

  Błog. ziół i kwiatów. 
15.00 – Do B. Op. i MB Częstochowskiej z podz. za 20 lat działalności gospodarczej, z pomi-

nięciem 3 poważnych kolizji drogowych, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla ZYG-

MUNTA i całej rodziny. Błog. ziół i kwiatów. 

 

 

PIĄTEK – 16.08. – Św. Rocha 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża Roberta Marzec, + brata Maxa Marzec, + matkę Marię Brzędz-

ka i ++ z obu stron. 
 

SOBOTA – 17.08. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona metropolii górnośląskiej 
  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę, matkę i babcię Krystynę Wacławik w rocz. śm., ++ rodziców, 

teściów i dziadków z obu stron. 
 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08. /kolekta parafialna/  

  8.00 – Do Miłos. B. za + Klarę Wolny – of. od Róży Różańcowej Marii Chmiel. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Józefa Wieczorek, + syna Alfreda, + córkę Urszulę, ++ ze stro-
ny Wieczorek, Woś i Moj oraz ++ z pokr. z obu stron. Naboż. w intencji Parafian. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na bieżące płatności parafii, w przyszłą niedzielę na pokrycie 
kosztów zewnętrznego oświetlenia wieży i kościoła. 
 

 
2. Dziękuję Panom elektrykom Ryszardowi i Szczepanowi za całościowy montaż podświetle-

nia budynku i wieży kościoła, strażakom Łukaszowi i Romanowi za zdemontowanie kolej-
nej części starego płotu za kościołem oraz Paniom za posprzątanie kościoła /w sobotę  
H. Serafin i B. Jelonek/. 

 
3. BÓG ZAPŁAĆ za zamawianie intencji mszalnych w zakrystii lub telefonicznie. 

 

4. W tym tygodniu 43 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Msza św. na Jasnej Górze  
w sobotę o godz. 11.00. Proszę o duchową łączność z pielgrzymami. 
 
 

5. We wtorek wspominamy objawienia fatimskie. O godz. 18.00 Msza św. fatimska z proce-
sją ze świecami i figurą Matki Bożej, którą poniosą mężczyźni z Róży Różańcowej p. Ryszar-
da Chmiel, na zakończenie różaniec fatimski przed wystawionym Najświętszym Sakramen-

tem. ZAPRASZAM wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej na ten szczególny wieczór! 

 

6. W środę w Klubie na Kowiu w godz. 17.00-20.00 Pani Sołtys Teresa Kozala z Radą Sołec-
ką proszą o ofiarowanie fantów – nagród rzeczowych na tegoroczny Festyn Dożynkowy 

/Dożynki w sobotę 31 sierpnia godz. 14.00/.  
 

7. W czwartek uroczystość Wniebowzięcia NMP, porządek Mszy św. niedzielny z poświęce-
niem ziół i kwiatów, kolekta na energię elektryczną. Odpust w Borkach Małych o g. 11.00. 

 
8. W sobotę i niedzielę w Ciasnej Dożynki Gminne i Powiatowe. W niedzielę o godz. 13.00 

Msza św. dożynkowa w kościele w intencji Rolników Powiatu Lublinieckiego, a następ-
nie przy Hali Sportowej program artystyczny: m.in. konkurs na najpiękniejszą koronę  
i pojazd dożynkowy, a gwiazdą wieczoru będzie Sławomir. Organizatorzy zapraszają 
mieszkańców gminy i powiatu. Program na stronie parafialnej. 

 
9. W dniach 27 i 28 sierpnia współorganizujemy autokarową 2-dniową pielgrzymkę na Pod-

lasie /koszt 430 zł/, program na stronie parafialnej.  
 

10. W sobotę 28 września organizujemy parafialną 1-dniową pielgrzymkę do Paczkowa,  
Nysy i Głębinowa, koszt 60 zł. Zapisy chętnych w zakrystii. ZAPRASZAM naszych Para-
fian i Waszych znajomych do pielgrzymowania. Program jest wyłożony na stoliku i na 
stronie parafialnej. 

 
 

 

 


