
  

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

20 – 27 września 2020 
 

 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09. – KIERMASZ  PARAFIALNY  /kolekta kiermaszowa/ 
  8.00 – 1 int/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla DZIECI w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 
   

 2 int/ Do B. Op., MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  
dla MARTYNY JONEK z ok. 21 rocz. urodzin i SZYMONA JONEK z ok. 17 rocz. urodzin. 

 

10.00 – /SUMA KIERMASZOWA/ 1 int/ Ku czci Św. Urbana, za żyjących i zmarłych Parafian,  
Budowniczych i Dobrodziejów parafii z okazji 18 rocznicy poświęcenia kościoła w Wę-
dzinie.  

  

 2 int/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w rodzinach URBAŃCZYK i DRZYZGA. 

 Naboż. w intencji Parafian. 
 

PONIEDZIAŁEK – 21.09. – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

oraz za ++ męża Jerzego Roj i rodziców z obu stron.    

  Spotkanie rodziców i dzieci I-komunijnych /5 dzieci/. 
 

WTOREK – 22.09.  
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie ERNESTA LESIK oraz dary Ducha Św. i zdrowie dla dzieci i wnuków. 
  
 

18.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, z podz. za debr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdrowie  
w pewn. int. – od U. Kuzaj. 

 

ŚRODA – 23.09. – Św. Pio z Pietrelciny 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla KORNELII i ŁUKASZA z ok. rocz. ślubu, dary Ducha Św. dla DZIECI oraz potrz. łaski 
dla rodzin ROJ i PIECHOTA.  

   

CZWARTEK – 24.09.   

18.00 – Za ++ żonę Genowefę Woś i rodziców z obu stron. 
   

PIĄTEK – 25.09. – Bł. Władysława z Gielniowa 
18.00 – /Szk/  Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekęi zdro-

wie w rodzinie CZYRNY oraz za ++ z obu stron. 
   

 Spotkanie dla bierzmowańców z kl. 6 szkoły podstawowej /9 osób/. 
 

20.00 – Czuwanie młodzieży w Borkach Wielkich. 
 
 

SOBOTA – 26.09. 
 

  7.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.  /kolekta inwestycyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie GRYGA oraz za ++ rodziców z obu stron. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., zdrowie, 
dobre wyniki w nauce i dary Ducha Św. dla EWELINY KUBOSZ z ok. 18 rocz. urodzin 
oraz potrz. łaski dla całej rodziny. 

 Naboż. w intencji Parafian. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

 

1. PODZIĘKOWANIA DLA: 
- KS. RAFAŁA RUSINA za głoszenie kazań kiermaszowych i posługę duszpasterską  
z okazji18 rocznicy poświęcenia parafialnego kościoła 
- G. Gruca za wykopanie i wywóz ziemi pod fundament groty MB lurdzkiej 
- Pań za posprzątanie kościoła /K. Chmiel i A. Chmiel/ 
- Panów za pocięcie drewna z rozebranego baraku i złożenie do kotłowni oraz za inne prace 
porządkowe oraz Parafianom za dary na stół plebanijny i gościnność kiermaszową. 
 

2. Kolekta na potrzeby gospodarcze, przed kościołem zbiórka na Wydział Teolog. w Opolu,  
za tydzień inwestycyjna /grota maryjna/ – BÓG ZAPŁAĆ za ofiary! 

 

3. Dzisiaj odpust w Zborowskiem i Dożynki diecezjalne na Górze Św. Anny, dekanat oleski 
reprezentuje parafia Stare Olesno, za rok parafia Wędzina. 

 

4. W poniedziałek o godz. 18.45 spotkanie dla rodziców i dzieci I-komunijnych z kl. 3 pod-
stawówki. 

 
5. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  

z kl. 6 szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają 3-letnie przygotowanie. O godz. 20.00  
w Borkach Wielkich franciszkański wieczór dla młodzieży pod hasłem: Jeden człowiek może 

zmienić losy świata. Zapraszam naszą młodzież. 
 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 kandydaci do bierzmowania w ramach wo-
lontariatu parafialnego stoją przy sztandarach: młodzieżowym dziewczęcym: R. Jelonek  
i E. Gruca z kl. 8, młodzieżowym chłopięcym: D. Chmiel i B. Dulok z kl. 7 i dziecięcym:  
E. Roj i O. Macioł z kl. 6. 
 

7. Proszę zamówić ostatnich 9 wolnych intencji do końca roku. 
 

8. W zakrystii można nabyć kolorowy jubileuszowy kalendarz parafialny na 2021 r. /20 lub 
40 zł/ jako cegiełka na malowanie zewnętrznej elewacji kościoła, budynku gospodarczego  
z toaletami i plebanii w przyszłym roku. Jest także kalendarz rolniczy /30 zł/ i z koronami 
żniwnymi /10 zł/. 

 

9. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: we wtorek o godz. 18.00 na wolnej przestrzeni przy budynku 
komunalnym na Kowiu zebranie wiejskie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Program  
w gablotce. 

 

10. W sobotę odbył się pogrzeb Śp. Genowefy Zając, lat 86, zam. ul. Szklarska, która należała  
do Róży Różań. p. Agnieszki Kaczmarzyk w naszej parafii. Wieczny odpoczynek… 

 

11. Niech dzisiejszy kiermasz będzie okazją do dziękczynienia Panu Bogu i ludziom za nasz 
piękny kościół, miejsce modlitwy oraz uświęcenia siebie i naszych rodzin za wstawiennic-
twem MB Nieustającej Pomocy i Św. Urbana, patrona kościoła i parafii. 


