
  

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

7 – 14 czerwca 2020 
 

 

NIEDZIELA – 7.06. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ   /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

dla ROBERTA z ok. 40 rocznicy urodzin i całej rodziny WICHER. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla RITY i JÓZEFA TYRAŁA z ok. 40 rocznicy ślubu oraz potrz. łaski dla dzieci i wnuków. 
Naboż. do Trójcy Św. i NSPJ. 

 

PONIEDZIAŁEK – 8.06. – Św. Jadwigi Królowej 
13.00 – Msza św. pogrzebowa Śp. + Ewy Sucheckiej /l. 67/ 
 

18.00 – Do B. Op. i MB Królowej Kapł. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-
kę i zdrowie dla KS. BŁAŻEJA BENISZ Pallotyna i jego kolegów kursowych w 10 rocznicę 
święceń kapłańskich – of. od rodziców. 

 

WTOREK – 9.06.  
18.00 – Za ++ rodziców Marię i Piotra Marzec oraz dziadków. 
 

ŚRODA – 10.06. 
18.00 – Za ++ męża i ojca Ryszarda Szopa w rocz. śm., zięcia Eugeniusza Osyra, rodziców, 

dziadków, rodzeństwo, chrześniaków i ++ z obu stron. 
CZWARTEK – 11.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO 

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

  9.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary  
Ducha Św., opiekę nad dziećmi i zdrowie w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 

Procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy – zakończenie w kościele. 
 

PIĄTEK – 12.06. 
18.00 – /Szk/ Za ++ matkę Marię Roj w kol. rocz. śm., męża i syna oraz pokr. Roj, Hadzik,  

Leś i Respondek. Procesja eucharystyczna. 
SOBOTA – 13.06. – Św. Antoniego z Padwy 
  7.00 – Za ++ rodziców Annę i Jana Serafin, Rozalię i Piotra Mrosek, siostry Agnieszkę i Marię 

z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną, bratową Łucję i dziadków z obu 
stron. Procesja eucharystyczna. 

 

13.00 – /Roczek/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka ALEKSA JAKUBA KOZALA, jego rodziców, chrze-
stnych i całej rodziny – błog. rocznego dziecka i rodziców. 

 

18.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla BRYGIDY i ANDRZEJA KUZAJ z ok. 1 rocz. ślubu oraz dla rodzin  
KAPICA i KUZAJ. 

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06. – Parafialny Dzień Fatimski   /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

w rodzinach CHMIEL i PIPA.  
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdro-
wie w rodzinie BOGDANA KRAWCZYK z dziećmi i wnukami. 

 

14.30 –Różaniec fatimski, procesja eucharystyczna i z figurą MB Fatimskiej. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Dziękuję p. Pawłowi P. za pomalowanie kotłowni pod kościołem /po 20 latach/ oraz  

Paniom za posprzątanie kościoła /L. Wręczycka i M. Jelonek/. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na potrzeby parafii i diecezji, w czwartek i za tydzień na cele go-

spodarczo-inwestycyjne /ogrodzenie cmentarza i przed kościołem/. Wydaje się logiczne  

i słuszne, żeby w następnej kolejności wymienić stary płot na cmentarzu także w 3 etapach, 

tak jak został wymieniony płot wokół kościoła i plebanii. 

 

3. W poniedziałek o godz. 18.30 katecheza dla dzieci I-komunijnych, o 19.00 spotkanie  

dla rodziców tych dzieci. 

 

4. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św.  

o godz. 7.00 i 9.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Na procesji nie obowią-

zuje już ograniczenie do 150 osób, ale uczestnicy mają mieć albo maski albo zachować  

odległość od siebie do 2 m /wtedy bez masek/. Jak co roku, proszę rodziny Wolny/Loose,  

Lesik, Huć/Woś i Kubosz o przygotowanie ołtarzy, radnych o ustawienie brzózek przed  

kościołem oraz wystrój domów obrazami i symbolami eucharystycznymi, również aby wy-

razić publicznie wiarę w żywą obecność Chrystusa w Najśw. Sakramencie. Proszę do wszy-

stkich 6 sztandarów dorosłych, młodzież i dzieci, strażaków do baldachimu, radnych  

do nagłośnienia, ministrantów, organistów do prowadzenia śpiewów na procesji, młod-

sze dzieci do sypania kwiatków pod opieką rodziców oraz parafian, nie będzie orkiestry  

z Borek Małych. Doroczny Odpust w Oleśnie.  

 

5. W następnych dniach tradycyjne procesje eucharystyczne wokół kościoła, proszę również 
do sztandarów, mężczyzn do baldachimu, ministrantów, organistów i dzieci z rodzicami  
do sypania kwiatków. 

 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna. 
 

7. W sobotę o godz. 10.30 próba scholi liturgicznej. 
 

8. W przyszłą niedzielę parafialny Dzień Fatimski, o godz. 14.30 różaniec fatimski, procesja 

eucharystyczna i z figurą MB Fatimskiej – zapraszam wszystkich Czcicieli MB m.in. Róże 

Różańcowe, Apostolat Margaretka i Rodziny Szensztackie. Do niesienia figury tym razem 

proszę 4 kobiety /figura z podestem są lekkie/.  
 

9. W najbliższym czasie nasza parafia otrzyma też glinianą stągiew. W ruchu szensztackim jest 

taka forma jak wkład do kapitału łask – przychodząc do kościoła możemy włożyć duchowo 

swój wkład lub pisząc na kartce – nasze radości, smutki, trudne wybory, decyzje, sukcesy  

i porażki w dążeniu do świętości.  
 

10. Wolne intencje są wypisane do końca tego roku, najbliższe wolne pod koniec lipca. 
 


