
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

21 – 28 czerwca 2020 
 

 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06. /kolekta gospodarcza/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla ŁUCJI KUBOSZ. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie LUCYNY i JERZEGO JELONEK. Naboż. do NSPJ. 

 

PONIEDZIAŁEK – 22.06.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP, z prośbą o powrót do zdrowia w rodzinie syna PIOTRA i za ++ ro-

dziców – of. od M. Leschik. 

 

WTOREK – 23.06. – Dzień Ojca, 62 rocz. święceń kapł. ks. A. Muszalika 
18.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, dziadków oraz z rodzin Chmiel i Gbur. 
 

ŚRODA – 24.06. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
  7.00 – Za ++ ojca Antoniego z żonami, męża Bernarda, córkę Bernadetę, syna Józefa, całe 

pokr. oraz dusze ++ z tego miejsca.  
 

CZWARTEK – 25.06. 
  7.00 – Za ++ brata Bernarda Kowalczyk w 5 rocz. śm., rodziców Jana i Agnieszkę, brata Józefa 

oraz chrzestną Reginę Macioł. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. dla ŻANETY i ROMA-

NA TYRAŁA w 15 rocz. ślubu, opiekę Św. Aniołów Stróżów nad DOMINIKIEM i DAWI-

DEM, o zdrowie dla całej RODZINY oraz za + ojca Tadeusza. 
 

PIĄTEK – 26.06. 
17.00 – Obrzęd Sakramentu Chrztu Św. Mileny Leny i Emilii Liliany Kaczmarzyk. 
 

18.00 – Do B. Op. i Św. Aniołów Stróżów w int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców,  
z podz. za otrz. łaski w roku szkolnym 2019/2020, o bezpieczne i szczęśliwe wakacje.  

Błogosławieństwo dzieci i młodzieży na czas WAKACJI. 
  

SOBOTA – 27.06. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinach HUĆ i WENGEL. 

 

16.00 – Grill dla ministrantów, scholi, dzieci i młodzieży. 
 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06. /kolekta  INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MB Częstoch., z podz. za dar życia, opiekę, z prośbą o zdrowie i pokorę  

w przyjmowaniu woli Bożej w rodzinie SONII i PIOTRA JONEK. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie 
KNOP oraz za + brata i szwagra Piotra Knop w 2 rocz. śm. 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na potrzeby naszej parafii i na Wydział Teolog. UO, za tydzień kolek-

ta inwestycyjna /furtki i bramy wjazdowe ogrodzenia kościoła/. W gazetce mamy podane ko-

lejne płatności, które pozwalają funkcjonować naszej parafii. 

 

2. Dziękuję dzieciom, młodzieży i dorosłym za udział w akcji charytatywnej gaszyn chalange 

wezwanie-10 pompek/przysiadów jako pomoc dla ciężko chorej Julki Szczerba z Wachowa 

– zebraliśmy 600 zł; rodzinie TYRAŁA za ofiarowanie dekoracji do ogrodu plebanijnego 

oraz Paniom za posprzątanie kościoła /A. Jelonek i A. Biber/. 

 

3. W poniedziałek o godz. 18.30 katecheza dla dzieci przed I Komunią Św.,  

 

4. W środę o godz. 11.00 próba pieśni dzieci komunijnych. Od środy w zakrystii będą już do 
odbioru dewocjonalia dla dzieci /80 zł/. 

 

5. W czwartek o godz. 9.00 rodzice dzieci I-komunijnych będą sprzątać kościół /mycie 

lamp/, proszę także o skoszenie trawy na cmentarzu oraz przy kościele i plebanii przed uro-
czystością I Komunii Świętą. 

 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego z błogosła-

wieństwem dzieci i młodzieży na czas WAKACJI. Po Mszy św. przedwakacyjna zbiórka dla 

Liturgicznej Służby Ołtarza z wręczeniem nowej legitymacji ministranckiej, która zobo-

wiązuje do gorliwej służby i wzorowego zachowania, szczególnie w ZAKRYSTII! 

 

7. W sobotę o godz. 16.00 w farskim ogrodzie grill dla ministrantów, scholi, dzieci i młodzie-

ży-kandydatów do bierzmowania wszystkich 3 roczników /25 os./. 

 

8. W przyszłą niedzielę Odpust w Sierakowie Śl. ku czci Św. Ap. Piotra i Pawła, suma o godz. 

11.00, której będzie przewodniczyć i kazanie wygłosi ks. Proboszcz z Wędziny. Przypada 
48 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej. 

 

9. W zakrystii proszę zamawiać intencje mszalne, do końca br. jest ok. 50 wolnych int. 

 
 

 


