PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
14 – 20 maja 2018
PONIEDZIAŁEK – 14 maja – Święto Św. Macieja, Apostoła
1830 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże i zdrowie
w rodzinie Anny i Krzysztofa Komor, w int. dzieci 1-szo komunijnych oraz za + ojca Józefa i ++ dziadków
z obu stron.

WTOREK – 15 maja
1600 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Tarara, Jadwigę i Wiktora Slotta, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów,
siostrę za konną Donatylię Kornek oraz do Bożej Op. i Matki Bożej o błogosławieństwo Boże i zdrowie w
rodzinie Tarara.
KOLANOWICE
1730 Za + Annę Mathea w 30-ty dzień po śmierci.

ŚRODA – 16 maja – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
1830 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Hildegardy Glados z ok. 90-tej rocz. urodzin oraz za + męża Franciszka, ++ rodziców ++ z rodzin i
pokrewieństwa Buchta i Glados.

CZWARTEK – 17 maja
1830 Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Staś, Antoninę i Tomasza Kilan i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 18 maja
1830 Za + Magdalenę Zarychtę-Gaweł od rodziny z Puław.

SOBOTA – 19 maja
800 Za + żonę Urszulę Nowak, rodziców Franciszka i Barbarę, pięciu braci, bratową Marię, Teściów Teodora i
Helenę Piechota, + szwagierkę, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.
1400 Do Bożej Op. M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Hildegardy Gallus z ok. 85-tej rocz. urodzin oraz za + męża Rudolfa, rodziców z obu stron,
siostrę Urszulę z mężem i ++ z pokrewieństwa.
1500 Błogosławieństwo rocznego dziecka Szymona Klich.
KOLANOWICE
1730 Za + Anielę Jonczyk, męża Gerarda i ++ z pokrewieństwa Jonczyk i Mateja.

VI NIEDZIALA – 20 maja – Uroczystość Zesłana Ducha Świętego – I Komunia Święta
700 Za ++ rodziców Lucję i Gerharda Meier ich rodziców i rodzeństwo o radość życia wiecznego.
830 Za + syna Zbigniewa Mucha w 13-tą rocz. śmierci, ++ rodziców Adelajdę i Antoniego Dziakowskich, teściów
Marię i Stanisława Mucha,++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosław.
Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci, wnuków, wnuczek i dla nas samych.
1030 Za dzieci 1-szo komunijne oraz ich rodziców i rodziny o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski
i dary Ducha Świętego.
1600 Nabożeństwo majowe.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Agnieszka Magdalena Fikus.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy 27.05, na pielgrzymkę rowerową od kościoła św. Barbary w Kolanowicach do Studzionki w
parafii Łubniany. Zbiórka o godz. 14.00 przed kościołem św. Barbary w Kolanowicach.
2. W sobotę (19.05) o godz.10.00 w kościele seminaryjno-akademickim święcenia prezbiteratu.
3. W środę i w czwartek (16 i 17.05) o godz.16.00, w kościele, próba dzieci przed 1-szą Komunią Świętą.
4. W przyszłą niedzielę, w naszej parafii, 1-sza Komunia Święta. Spowiedź dla dzieci 1-szo komunijnych w
sobotę o godz. 9.30 a następnie okazja do spowiedzi dla rodziców, rodzeństwa i rodziny.
5. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remont opolskiej katedry, za wszelkie ofiary serdeczne „Bóg
zapłać”.
6. W czwartek po mszy św. na plebanii, spotkanie dla młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania.
7. W przyszłą niedzielę kolekta na remont Domu Parafialnego. Za wszelkie ofiary serdeczne „Bóg zapłać”.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
21 – 27 maja 2018
PONIEDZIAŁEK – 21 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
1830 Za ++ rodziców Jerzego i Gertrudę, teściów Jana Anastazję Konieczko i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 22 maja
1600 Do M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla członków Róży
Różańcowej Doroty Łatacz oraz za ++ członków z tej Róży.
KOLANOWICE
1730 Za Parafian.

ŚRODA – 23 maja
1830 Za ++ rodziców Anielę i Jana Pawleta, brata Alfonsa, ojca Jana Jończyk, dziadków, kuzynkę Dorotę oraz
za ++ z pokrewieństwa Jończyk, Pasoń, Knop i Pawleta oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
Pawleta i Cepak.

CZWARTEK – 24 maja – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
1830 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże i zdrowie
Dla Marty Ful z ok. 18-tej rocz. urodzin

PIĄTEK – 25 maja – Wspomnienie św. Urbana, papieża i męczennika
1700 Do św. Urbana o obfite zbiory na polach i w ogrodach oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rolników i
ogrodników. (Procesja do czterech ołtarzy).

SOBOTA – 26 maja - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
800 Do M.B. Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla wszystkich matek z Węgier, Osowca i Trzęsiny.
KOLANOWICE
1730 Do M.B. Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla wszystkich matek z Kolanowic.

NIEDZIALA ZWYKŁA – 27 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy
700 Za Parafian.
830 Za + żonę Danutę Smardz w 8-mą rocz. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.
1030 Za + Jerzego Czech w 30-ty dzień po śmierci.
1500 Nabożeństwo majowe w Studzionce. (Wyjazd rowerami z pod kościoła św. Barbary o godz.14.10)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy.
2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres
Zwykły Roku Liturgicznego.
3. W poniedziałek (21.05) w święto NMP Matki Kościoła przypada diecezjalny dzień modlitw rolników o
błogosławieństwo Boże w pracy:
Kamień Śląski (św. Jacek) godz.10.00
Gościęcin (św. Brykcjusz) godz.10.00
Olesno (św. Anna) godz.10.00
Szwedzka Górka (MB Bolesnej) godz.11.00
Pietrowice Wlk (św. Krzyża) godz.15.00
4. Zapowiedzi: Marcin Kozioł z Łubnian i Agata Bratkowska z Kolanowic – zap. I

Ogłoszenia i intencje można znaleźć w Internecie: www.osowiecslaski.pl lub www.kolanowice.com.pl
www.wegry.turawa.pl

