
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

8 – 15 września 2019 
 

 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09. /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + syna Józefa w kol. rocz. śm., + męża Bernarda, + córkę Bernadetę,  
+ zięcia, + brata z żoną oraz dusze ++ z tego miejsca. 

 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Stanisława Koper, ++ rodziców Antoniego i Stefanię, + brata 
Edwarda Wręczyckiego, + zięcia Andrzeja, ++ swatów Łucję i Wilhelma Kostorz. 

 Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów parafii. 
 
PONIEDZIAŁEK – 9.09.  
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Stefanię Matysiak, + ojca Ignacego, + brata Stanisława i + bra-

tową Zofię, ++ Juliusza i Gertrudę Wicher oraz ++, którzy pracowali w tym gosp. 
    

WTOREK – 10.09. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Pawła Jochim i + Jana Jochim w 30 dzień po śm. oraz + Cecylię  

Jochim w 11 rocz. śm. 
  
 

 

ŚRODA – 11.09.  
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Marię Kaczmarzyk, ++ braci Edwarda i Teodora, 

+ Jerzego Gbur, + Marię Gruca i ++ pokr. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 12.09.  

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla chrześnicy MARTYNY z ok. 30 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny BAR-

TYLA – of. od rodziny Hermański. 
   

PIĄTEK – 13.09. – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła, Dzień Fatimski 
18.00 – /Szkolna Fatimska/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla GIZELI LESIK z ok. rocz. urodzin. Różaniec Fatimski w int. Róż Różań-
cowych, Rodzin Szensztackich, Margaretek, noszących Szkaplerz maryjny oraz dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

 

SOBOTA – 14.09. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
11.00 –/Msza św. ślubna/ KAROLINA KULIK i KAMIL HUĆ. 
 

13.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 
i zdrowie dla Jubilatów ANNY i JANA SKOWRONEK z ok. 25 rocznicy małżeństwa oraz 
potrz. łaski dla całej rodziny. 

 

14.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdro-
wie w 50 rocznicę ślubu Jubilatów LUCYNY i JERZEGO JELONEK. 

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09. – 17 ROCZ. POŚW. KOŚCIOŁA  i 25 ROCZ. POŚW. KAPLICY 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Gruca, ++ braci Józefa i Kazi-

mierza, ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, + brata Edwarda, ++ szwa-
grów Józefa i Stanisława.  

 

10.00 – SUMA KIERMASZOWA: 1 int/ Za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DO-

BRODZIEJÓW naszego kościoła z ok. 17 rocznicy poświęcenia kościoła i 25 rocznicy  
poświęcenia kaplicy pogrzebowej na cmentarzu oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne. 

 

 2 int. wolna. 
12.00 – /Poślubna/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-

kę i zdrowie w rodzinach KULIK i HUĆ. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na bieżące płatności oraz ofiary na Wydział Teolog. w Opolu,  
w przyszłą niedzielę kolekta kiermaszowa na potrzeby parafialne /wentylator i zdalne zasi-
lanie agregatu chłodniczego w kaplicy pogrzebowej/. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ P. Arkadiuszowi Benisz i P. Janowi Nowak z Marców za ofiarowanie  
dla naszego kościoła figurki Jezusa frasobliwego wykonaną z piaskowca, która posłuży 
na różne uroczystości, szczególnie do wystroju Ciemnicy w Wielkim Tygodniu. 

 

3. Dziękuję Paniom, które posprzątały kościół, w sobotę proszę: Marię Wołek i Gabrielę  
Kowalską. 

 

4. Na potrzeby szkoły i przedszkola w Wędzinie został przekazany metalowy stojak z kościo-
ła na rowery dla dzieci. 

 

5. Intencje mszalne proszę zamawiać po Mszach św. w zakrystii, wolna intencja w niedzielę  
o godz. 10.00. 
 

6. Dzisiaj o godz. 14.00 w Borkach Wielkich Dożynki Gminy Olesno. Organizatorzy zaprasza-
ją – program na stronie internetowej. 
 

7. W piątek wrześniowy Dzień Fatimski. O godz. 18.00 Msza św. szkolna z procesją ze świe-
cami i figurą Matki Bożej oraz Różańcem fatimskim. Figurę MB poniosą mężczyźni z Ró-

ży Różańcowej BERNARDA SKLORZ. Zapraszam wszystkie Róże Różańcowe, Rodziny Szensz-

tackie, Margaretki, noszących Szkaplerz oraz dzieci i młodzież szkolną. 
 

8. Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św.  
Zachęcam do pielgrzymowania własnym środkiem transportu. 

 

9. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 zapraszam PARAFIAN na SUMĘ KIERMASZOWĄ  
z ok. 17 rocznicy poświęcenia kościoła. Proszę o posługę przy sztandarach, okoliczno-
ściowe kazanie z ok. 25 rocznicy poświęcenia kaplicy pogrzebowej na cmentarzu wygłosi 
KS. RADCA JAN GROCHLA, wieloletni proboszcz ze Zborowskiego. 

 

10. W 2020 r. bierzmowanie przyjmą kandydaci z kl. 8 podstawówki i kl. 1 szkół średnich. 
 

11. Do nabycia jest Mały Gość dla dzieci oraz kalendarz rolniczy na 2020 r. /30 zł/. 
 

12. ZAPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA: Mateusz Marzec zam. w Wędzinie i Jolanta Mrosek 
zam. w Jeżowej. 

 

13. Biskup Opolski Andrzej Czaja dziękuje duszpasterzom i wiernym całej diecezji za modli-
twę, wyrazy solidarności i wszelką życzliwość mu okazaną z okazji 10. rocznicy przyjęcia  
sakry biskupiej. Zaprosić również na dalszą część dziękczynienia, a zarazem modlitewne 
zawierzenie Jezusowi Ukrzyżowanemu przyszłości Kościoła Opolskiego i swojego biskupie-
go posługiwania, podczas obchodów kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego 
w sobotę 14 września na Górze św. Anny od godz. 7.30. Kulminacyjnym punktem tego 
spotkania będzie wieczorne nabożeństwo ze świecami o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej, 
podczas którego Ks. Biskup skieruje do wiernych swoje pasterskie słowo, a w łączności z ca-
łą Metropolią Górnośląską będzie się modlić o błogosławieństwo dla jej pasterzy i wiernych. 


