
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

5 – 12 lipca 2020 
 

 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.07. – UROCZYSTOŚĆ  I  KOMUNII  ŚWIĘTEJ /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Za + Klarę Wolny w 1 rocz. śm. 
 

10.15 – Przed kościołem zbiórka dzieci i rodziców – pośw. dewocjonaliów i błog. dzieci.  
 

10.30 – Do Chrystusa Eucharystycznego w intencji 6 dzieci, które przyjmą Pierwszą Komu-
nię Świętą, ich rodziców, chrzestnych i rodzin. 

15.30 – Naboż. dziękczynno-misyjne z udziałem dzieci I-komunijnych i ich rodzin. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 6.07. 
 

18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę, 
zdrowie i dary Ducha Św. dla ANGELIKI z ok. 10 rocz. urodzin i całej rodziny WICHER.  

 

WTOREK – 7.07. 
18.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-

kę i zdrowie w całej rodzinie AGNIESZKI KACZMARZYK oraz za + męża Pawła.  
  

 

ŚRODA – 8.07. – Św. Jana z Dukli 

  7.00 – Za + siostrzenicę Gabrielę Dyga i ++ dziadków z rodziny Leschik – of. od M. Leschik. 
 

18.00 – Za + żonę i matkę Genowefę Woś w 3 rocz. śm. 
   

CZWARTEK – 9.07.  
  7.00 – Za + matkę Hildegardę Purschke w 100 rocz. urodzin i 30 rocz. śm. oraz ++ z rodzin 

Hadzik, Purschke i Mann. 
 

11.00 – Pielgrzymka dzieci komunijnych z rodzicami na Jasną Górę. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie KEMPA oraz za ++ rodziców. 

 

PIĄTEK – 10.07.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie BATOR. 
  
 

SOBOTA – 11.07. – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, 2 rocz. powołania Rodzin Szensztackich 
  7.00 – Za + Antoniego Kasprzyk w rocz. śm., ++z tego miejsca oraz z rodzin Sklorz i Kurpiel.   

 

12.00 –/Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-
kę i zdrowie dla Jubilata EUGENIUSZA KOSTORZ z ok. 60 rocznicy urodzin i całej rodzi-
ny. 

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Urbana, o błog. Boże, opiekę, zdrowie, dobrą pogodę, szczęśli-

we żniwa oraz dobre urodzaje dla ROLNIKÓW z RODZINAMI naszej parafii.  
 

Poświęcenie nowego sztandaru parafialnego-rolniczego Św. Urbana. 
 

10.00 – Za + syna Krzysztofa Wiener, + męża Józefa Winer, + Józefa Kasprzik oraz ++ z rodzi-
ny i pokr. Naboż. eucharystyczne. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ rodzicom i dzieciom I-komunijnym za zaangażowanie w przygotowanie 

kościoła i obejścia: dekoracje, kwiaty, koszenie trawy i wszystkim, którzy im pomagali oraz 

za dar dla parafii – 2 nowe chodniki dywanowe do kościoła na uroczystości kościelne i pa-

rafialne.  

 

2. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /M. Pietrzak i H. Radlak/. 
 

3. Kolekty są przeznaczane na potrzeby gospodarcze parafii. W minionym tygodniu zostały 

już zainstalowane 2 bramy wjazdowe ogrodzenia kościelno-plebanijnego. 

 

4. W gazetce podałem koszty inwestycji ostatnich lat w naszej parafii – malowanie we-

wnętrzne kościoła i remont wnętrza plebanii w 2013 r. ZOSTAŁY ZREALIZOWANIE ZE ŚRO-

DKÓW Z BUDOWY KOŚCIOŁA, A W OSTATNICH 3 LATACH ZE ZBIÓREK PARAFIALNYCH!!!  
 

Są też podane szacunkowe koszty następnych inwestycji, które chcemy realizować. 

5. Dzisiaj o godz. 15.30 naboż. dziękczynno-misyjne z udziałem dzieci I-komunijnych i ich ro-

dzin – błog. pamiątek komunijnych. Odpust w Łomnicy, za tydzień w Wysokiej. 

 

6. Do soboty dzieci I-komunijne przeżyją Biały Tydzień, Msze św. o godz. 18.00, w sobotę 

godz. 7.00, w czwartek pielgrzymka dzieci i rodziców do Częstochowy, o godz. 11.00 

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej z zawierzeniem dzieci i ich rodzin 

Matce Najświętszej, zbiórka przed kościołem o godz. 9.45. 

 

7. W sobotę 2 rocznica powstania w naszej parafii wspólnoty modlitewnej Rodzin Szensz-

tackich, które przyjmują 2 kapliczki MB Trzykroć Przedziwnej. Otrzymamy też kamienną 

stągwię do „kapitału łask” – trwajmy dalej w tym dobrym dziele parafialnym. 

 

8. W przyszłą niedzielę na porannej Mszy św. poświęcenie nowego haftowanego sztandaru 

parafialnego-rolniczego Św. Urbana i Św. Izydora, patronów Rolników, proszę o delega-

cje po 3 Rolników przy starym i nowym sztandarze. 

 

9. W sobotę 18 lipca z parafią Borki Wielkie organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium  MB 

Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, koszt 70 zł, zapisy u ks. Proboszcza, zbiórka godz. 
6.15 na przystanku k. szkoły, zachęcam do pielgrzymowania. 

 

10. Proszę zamawiać wolne intencje Mszy św.  

 

11. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i re-

żimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania 

ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi oraz o zasadzie dystan-

sowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako 

wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych 

miejscach bywają ona lekceważone. Komunię Św. możemy przyjmować do ust lub na rękę. Trwajmy też 

nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.       


