
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

16 – 23 sierpnia  2020 
 

 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08. – Dzień Solidarności z Bejrutem /kolekta gospodarcza/  

  8.00 – Za ++ męża Stanisława Koper, rodziców Antoniego i Stefanię wręczyckich, brata 
Edwarda, zięcia Andrzeja oraz swatów Łucję i Wilhelma Kostorz.  

 

10.00 – Za ++ męża i ojca Józefa Wieczorek, syna Alfreda w 10 rocz. śm., córkę Urszulę,  
siostrę Dorotę Jonek, bratową Moj i pokr. z obu stron.  

  

 Naboż. w intencji Parafian i Dobrodziejów. 

 
PONIEDZIAŁEK – 17.08. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, głów. patrona metropolii górnośląskiej 
  7.00 – Do B. Op. i MB Wniebowz. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla JERZEGO SERAFIN z ok. 85 rocz. urodzin. 

 
WTOREK – 18.08.  
18.00 – Za + Helenę Dwornik w 30 dzień po śm. 
 
ŚRODA – 19.08.  
18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla MATEUSZA i KEWINA z  ok. rocz. urodzin i całej rodziny GRUCA. 

 
CZWARTEK – 20.08. – Św. Bernarda 
  7.00 – Za ++ matkę Agnieszkę Strzoda w 1 rocz. śm., męża Jana i rodziców – od M. Leschik. 
 
 

PIĄTEK – 21.08. – Św. Piusa X 
18.00 – Za + Helenę Dwornik – od Róży Różań. Haliny Wicher.  

 
SOBOTA – 22.08. – Wspomnienie NMP, Królowej 
  7.00 – Za ++ matkę Agnieszkę w rocz. śm., męża Jerzego, ciotkę Klarę Tischel oraz z rodziny. 

 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nie EMILA CHMIEL. 
 

10.00 – 1 int/ Do B. Op. i MB Częstoch. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę, zdrowie i miłość dla MARII i JÓZEFA WOŁEK w 45 rocz. ślubu. 

  
 2 int/ Za ++ męża i ojca Tadeusza Kucharczyk, rodziców z obu stron, brata Andrzeja  

i zięcia Dariusza. 
  
 Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 

 



OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  
 

 

 

1. Bardzo dziękuję Parafianom, szczególnie z Róż Różańcowych za wyższą frekwencję  

na ostatnim nabożeństwie fatimskim – było Was znacznie WIĘCEJ!!! 

 

2. Dziękuję za posprzątanie kościoła /S. Woś i J. Woś/ oraz za każdą pomoc. 

 

3. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na cele gospodarcze oraz przed kościołem na pomoc dla ofiar  

w Bejrucie. Otrzymaliśmy już INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻARO-

WEGO opracowaną dla naszego kościoła i obowiązkową dla wszystkich kościołów jako 

obiektu użytku publicznego. Została również wykonana /nieodpłatnie!/ obowiązkowa 

kontrola stanu technicznego 4 obiektów budowlanych /kościół, gospodarczy, plebania  

i kaplica przedpogrzebowa/. Parafia posiada aktualne KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLA-

NEGO. Joachim Huć, nasz stolarz będzie też odnawiał drzwi wyjściowe od zachodniej 

strony kościoła /są wysuszone i popękane od słońca – renowacja w 2013 r./. 

 

4. Dzisiaj odpust w Grodzisku ku czci Św. Rocha /godz. 11.00/.  

 

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Mariusza Radaczyńskiego  

z Kluczborka, który 29 lat pracował duszpastersko w Czechach w diecezji Ołomuniec,  

a teraz wraca do diecezji opolskiej. Odpust w Borkach Wielkich ku czci Św. Bartłomieja 

Apostoła /godz. 11.00/ oraz Jubileusz 50-lecia kapłaństwa emeryta ks. Leonarda Nowaka 

z Borek Wielkich. 

 

6. Proszę zamawiać wolne intencje w br. 

 

7. Przypominam Parafianom o obowiązku noszenia masek na Msze św. w kościele oraz  

o zasadzie dystansowania się stojących na zewnątrz kościoła. Na stoliku jest płyn dezyn-

fekcyjny do rąk, z którego korzystajmy. Zachowujmy się odpowiedzialnie i rozsądnie także 

w innych miejscach, w trosce o zdrowie swoje i innych osób!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


