
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

28 lipca – 4 sierpnia  2019 
 

 

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

  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą 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. 

 

PONIEDZIAŁEK – 29.07. – Św. Marty 
18.00 – Do MBNP i Św. Anny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

oraz do Miłos. B. za + męża Ryszarda Szopa oraz ++ z rodzin Szopa i Jonek. 
 
 

WTOREK – 30.07.  
18.00 – Do Miłos. B. za + męża Jerzego Kompała, ++ rodziców Kompała i Parkitny, + zięcia 

Andrzeja Krawczyk, + brata Stanisława z żoną, ++ 2 siostry Zofię i Mariannę, + brato-
wą Mariannę Parkitny oraz ++ pokr. 

  

 

ŚRODA –31.07. – Św. Ignacego z Loyoli, kapłana 

  7.00 – Do Miłos.B. za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, ++ siostry Matyldę i Gertrudę, + brata 
Pawła, ++ Agnieszkę i Jana Morcinek oraz ++ z rodziny i pokr.  

  Modlitwa MB Nieustającej Pomocy.  
 

I CZWARTEK – 1.08. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i d-ra K-ła, czcimy Najśw. Sakrament 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie w rodzinach PASZEWSKI, DYLA, DAWIDOWICZ, MAŃKA i KONIK.  

  Naboż. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 

I PIĄTEK – 2.08. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różańcowej MARII WIECZOREK. 
 Naboż. do NSPJ. 

17.30 – Spowiedzi św. dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Klarę Wolny w 30 dzień po śm. 
 

I SOBOTA – 3.08. – Czcimy Niepokalane Serce Maryi 

  6.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi 
  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz ++ dusz-

pasterzy – of. od Róży Różańcowej MARII WIECZOREK. Naboż. do Niepokalanego Serca Maryi. 
  8.30 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
13.30 – Msza Św. pogrzebowa za + Śp. Pawła Jochim. 
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.08. /kolekta GOSPODARCZA oświetlenie wieży kościoła/  

  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opie-
kę i dary Ducha Św. dla EMILII z ok. 11 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny 
WICHER. 

 

10.00 – Do Miłos. B. i MB Częstochowskiej za ++ rodziców i dziadków Stanisławę i Antoniego 
Soberów oraz ++ z pokr. o spokój ich dusz. 

 Naboż. eucharystyczne. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta dzisiejsza inwestycyjna i w przyszłą niedzielę na podświetlenie wieży i kościoła. 

BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary na CELE parafialne! 

 

2. PODZIĘKOWANIA dla stolarza Krzysztofa Wolny za wykonanie 2 drewnianych kon-

strukcji zadaszenia przy budynku plebanii. 
 

3. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /w sobotę E. Maj i A. Jelonek/, Parafianom za ofia-

rowane piękne kwiaty do kościoła, Dobrodziejom za wszystkie prace przy kościele i plebanii 
oraz dary na stół plebanijny. 

 

4. BÓG ZAPŁAĆ za zamawianie wolnych intencji Mszy św. w parafialnym kościele. 

 

5. Dzisiaj uroczystości odpustowe w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie z udziałem ks. Bi-

skupa Ordynariusza Andrzeja Czai z koronacją figury Św. Anny /godz. 11.00/. 

 

6. W przyszłym roku z okazji 40 rocznicy powstania naszej parafii chcemy odnowić 2 sztan-

dary parafialne: najpierw Św. Urbana, a potem MB Róźańcowej /koszt sztandaru hafto-

wanego wynosi ok. 4 tys. zł/. Na posiedzeniach Rady Duszpasterskiej będziemy podejmo-

wać tę sprawę związaną z funkcjonowaniem naszej parafii. Do odnowienia zostały teraz  

oddane wszystkie drzewce /kije drewniane/, na których są zawieszone sztandary. Odno-

wiona drewniana kapliczka z obrazem MB Częstochowskiej została zawieszczona na 

krzyżu /w dolnej części/ przy skrzyżowaniu dróg Lompy-Szkolna. To jest godne miejsce! 
 

7. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego Porcjunkuli 2 sierpnia albo  

w dzisiejszą niedzielę albo w przyszłą niedzielę 4 sierpnia /tylko 1 z tych dni/. Warunki  

są następujące: a/ spowiedź św. i Komunia św., b/ nawiedzenie kościoła, c/ modlitwy Ojcze 

nasz i Wierzę w Boga, d/ modlitwa w intencjach Papieża, e/ wykluczenie wszelkiego przy-
wiązania do grzechu nawet lekkiego. 

 

8. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się w stałych intencjach 

parafialnych, szczególnie w intencji Róży Różańcowej Marii Wieczorek, w której jeszcze 

brakuje 1 osoby. W Róży p. M. Chmiel brakują 4 osoby, a pozostałe Róże są w komplecie. 

BÓG ZAPŁAĆ za wierne trwanie na modlitwie przy Matce Bożej Różańcowej! 

 

9. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży w I piątek od godz. 17.30. 
 

10. W sobotę już od godz. 8.30 odwiedziny chorych i opiekujących się nimi. 
 

11. Do nabycia jest Nasza Arka oraz Cuda i Łaski Boże /proszę zabrać również zaległe nume-
ry!/. 


