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I N F O R M A T O R  
P A R A F I A L N Y  

P O K Ó J  i  D O B R O  
Rzymskokatolicka Parafia św. 

Franciszka z Asyżu 
Borki Wielkie – Borki Małe –Broniec 

Adres: Borki Wielkie, ul. Ojca Alarda 3, 46-300 Olesno, Tel. (34) 359 60 11 
e-mail:parafiaborkiwielkie@gmail.com 

numer konta: 49 1600 1156 1847 6991 7000 0024 
NOTKA INFORMACYJNA: „Gazetka parafialna: POKÓJ I DOBRO jest wydawana przez Rzymskokatolicką 
Parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego 
członków tej wspólnoty parafialnej”. 
*************************************************************************************** 

1. XXV. PIELGRZYMKA BORECKA NA JASNĄ GÓRĘ – 19.06.2021 
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE 

CZWARTEK 17.06.2021 /BORKI WIELKIE I BORKI MAŁE/ 
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
PIĄTEK 18.06.2021 /BORKI WIELKIE I BORKI MAŁE/ 
18.00 – adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi św. 
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
SOBOTA 19.06.2021 /BORKI WIELKIE/ 
6.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP /Kościół Borki Wielkie/ 
6.30 – Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych 

po Mszy św. wystawienie i modlitwa pielgrzyma 
/Kościół Borki Wielkie/ 
12.00 – Anioł Pański, konferencja /Kościół Borki Wielkie/ 
 https://m.facebook.com/parafia.borki/ 
Jasna Góra 
16.00 – Różaniec w kaplicy Cudownego obrazu w intencji naszej Parafii, Rodzin i 
Pielgrzymów. 
17.30 – Eucharystia na Jasnej Górze w intencji pielgrzymów i ich rodzin XXV Duchowej 
Pielgrzymki Boreckiej /Zawierzenie Parafii, Rodzin i osobisty akt oddania się Matce Bożej/  
/zapraszamy na Jasną Górę lub do duchowej łączności / 
 Zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem transmisji Facebook:   
https://m.facebook.com/parafia.borki/  
on-line: www.jasnagora.pl lub www.youtube.com  /Jasna Góra – na żywo/  

Na furcie klasztornej do dnia 19 czerwca /do 13.00/ można wpisać się do 
KSIĘGI ZAWIERZENIA I PIELGRZYMA DUCHOWEGO NA JASNA GÓRĘ, która 

będzie złożona na Ołtarzu w kaplicy Cudownego Obrazu.  
Będą również przygotowane plakietki. Szczegółowe informacje przy furcie klasztornej. 
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AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI 
wg ŚWIĘTEGO LUDWIKA GRIGNION de MONTFORT 

O odwieczna wcielona mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, przedziwny Boże i prawdziwy 
człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaje Ci najgłębszą 
cześć w łonie i w chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, twej najgodniejszej 
Matki, w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, że wyniszczyłeś samego siebie, przyjmując postać 
sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać 
się raczył Maryi, Twej Świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. 
Niestety w niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem 
Tobie przy Chrzcie świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich: nie jestem godny nazywać się 
dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój 
gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostojniejszego Majestatu. Przeto 
uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako 
Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę 
i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. Pozdrawiam Cię więc, Dziewico 
Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i 
uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu wszystko prócz 
Boga jest poddane. Pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; 
wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie ci w 
pokorze składam. Ja, ………..…. grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem 
Twoim śluby Chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaje się 
całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie 
dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu 
niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra 
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość tych dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak 
obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim 
bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania ku większej chwale Boga, w czasie i 
wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i 
naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla 
uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako 
podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że 
odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłusznym. 
Matko przedziwna, przedstaw mnie Twojemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby tak 
jak mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski 
prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, 
prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Daj mi łaskę ponownych narodzin z Ciebie. Bądź 
moją przestrzenią życia. W Tobie chcę żyć. Z Tobą chcę żyć. Przez Ciebie i tak jak Ty. Dziewico wierna, 
spraw, abym zawsze i wszędzie był we wszystkim doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem 
Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za pośrednictwem Twoim i za Twoim 
przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego pełni chwały w niebie. AMEN. 
Na całe wasze życie niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. 
2. NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST ŚW. ALOJZEGO GONZAGI - (20.06) 

W niedzielę 20 czerwca na Brońcu odbędzie się uroczystość odpustowa ku czci św. 
Alojzego Gonzagi. Suma odpustowa w dniu o godz. 11.00. 

Serdecznie zapraszamy parafian, orkiestrę, młodzież żeńską i męską do sztandarów, 
ministrantów i Marianki, dzieci i młodzież. Na zakończenie sumy odpustowej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i akt ofiarowania się Sercu Jezusowemu I Nieopalnemu Sercu 
NMP całej parafii przez wstawiennictwo św. Alojzego Gonzagi. Nabożeństwa w tym dniu 
popołudniowego nie będzie. 

Msze św. w tym dniu w kościele: Borki Wielkie: 7.00 i 8.30 /j. niemieckim/ 

Borki Małe: 8.00 i 9.30.  
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3. PIELGRZYMKA DO ŚW. ROCHA W GRODZISKU 21.06.2021 
Dnia 21 czerwca w poniedziałek o godz. 18.00 w kościele wotywnym pw. Św. Rocha 

w Grodzisku zostanie odprawiona Msza św. błagalna o zachowanie od wszelkich zagrożeń 
a szczególnie od COVID-19 i jego skutków, naszych Rodzin i całej Parafii. Serdecznie 
zapraszamy parafian, orkiestrę, ministrantów i Marianki w tym wyjątkowym 
pielgrzymowaniu do św. Rocha. Parafialna procesja pokutno-błagalna wyruszy z parkingu 
Wiejskiego Centrum w Grodzisku do kościoła św. Rocha o godz. 17.45 
Nie będzie w tym dniu w naszym kościele wieczornego nabożeństwa. 

4. Wyjazd dla Ministrantów i Marianek naszej Parafii 
Na początek wakacji zapraszamy ministrantów i Marianki na wyjazd do parku rozrywki 
„Energylandia” dnia 28. czerwca. Ministranci i Marianki będą 30. maja zbierali na ten cel 
do puszek przed kościołem. Za wszelkie ofiary w imieniu tych grup serdeczne dziękujemy. 

5. UROCZYTSOŚĆ MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ 
W piątek 16 lipca o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Michała w Oleśnie zostanie 

odprawiana przed wizerunkiem koronowanego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Msza św. 
w intencji naszej Parafii, osób noszących szkaplerz, członków Żywego Różańca, Różańca 
Rodziców za dzieci i osób przyjmujących obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

6. UROCZYTOŚC ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANNY W OLEŚNIE – 
25.07.2021 
Z naszej Parafii tradycyjna pielgrzymka do św. Anny w Oleśnie. Na miejsce udajemy się 

prywatnie; następnie spotykamy się koło lasku, by wspólnie z procesją wejść przed tron   
św. Anny. Prosimy o udział orkiestrę, sztandary i ministrantów z krzyżem. Zachęcamy do 

tradycyjnego pielgrzymowania oraz parafialnego wejścia do kościoła odpustowego. 
7. UROCZYTOŚC NMP Z PORCJUNKULI 01.08.2021 
Borki Wielkie: W niedzielę 01 sierpnia niedzielę  o godz. 15.00 zostaną odprawione 
nieszpory maryjne połączone z poświęceniem pojazdów i błogosławieństwem kierowców. 
Podczas nabożeństwa będzie można złożyć ofiarę na rzecz misjonarzy – 1 grosz za każdy 
bezwypadkowy przejechany kilometr. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w 
tym wydarzeniu. 
Borki Małe: W niedzielę 01 sierpnia po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie 
pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Podczas poświęcenia będzie można złożyć ofiarę 
na rzecz misjonarzy – 1 grosz za każdy bezwypadkowy przejechany kilometr. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy i uczestnictwa w tym wydarzeniu. 
8. ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTJ W   
BORKACH MAŁYCH – 15.08.2021 /NIEDZIELA/ 
Msza św. o godz. 8.00, 9.15 /j. niemieckim/ i suma o godz. 11.00. 

O godz. 18.00 Różaniec. Prosimy o przyniesienie kalwaryjek. 
Na odpust do Borek Małych zapraszamy parafian, orkiestrę, sztandary i służbę liturgiczna 

ołtarza /sztandary i stroje zabieramy we własnym zakresie/. Procesyjne wejście do kościoła o 
godz. 10.40. W sobotę 14 sierpnia o godz. 18.00 nabożeństwo Zaśnięcia i  Wniebowzięcia 
NMP. Prosimy o przyniesienie kalwaryjek. 

 
 



4 
 

9. ODPUST KU CZCI ŚW. ROCHA W GRODZISKU - 22.08.2021 
W tym dniu z naszej parafii o godz. 10.30 z tradycyjnego miejsca spotkania w Grodzisku 

wyruszy procesja do kościoła św. Rocha. Zapraszamy do wzięcia w tym naszym tradycyjnym 
wejściu przed obraz św. Rocha. Chciejmy w ten sposób upraszać łaski przez jego 
wstawiennictwo w tym czasie epidemii. Prosimy o udział orkiestrę, sztandary i ministrantów 
z krzyżem. 
10. ODPUST KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA W BORKACH WIELKICH 

– 29.08.2021 
Msza św. o godz. 7.00, 9.00 /j. niemieckim/ i suma odpustowa o godz. 11.00 na naszej 
Kalwarii Boreckiej. W tym dniu oraz w poniedziałek 24 sierpnia będzie otwarty kościół św. 
Bartłomieja. Nie będzie można wejść do kościoła ale przed drzwiami wejściowymi będzie 
ustawiony klęcznik. W tym dniu na sumę odpustową prosimy orkiestrę, mężczyzn do 
baldachimu i latarni, młodzież do figur i sztandarów, Marianki i ministrantów. Prosimy do 
figury św. Floriana i sztandaru przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i do figury św. 
Alojzego przedstawicieli OSP Broniec, a do chorągwi Matki Bożej Fatimskiej prosimy grupę 
Rodziców Modlących się Różańcem za swoje dzieci. 
11. OBCHODY KALWARYJSKIE NA GÓRZE ŚW. ANNY KU CZCI 

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIIĘTGO - 09-12 września   
Borki Wielkie: W dniach 09 -12. 09. 2021 roku na Górze Św. Anny doroczne Obchody 
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Z naszej Parafii wyruszy tradycyjna 
Pielgrzymka. Osoby, które będą nocowały w Domu Pielgrzyma prosimy o zgłoszenie 
bezpośrednio w Domu Pielgrzyma. W tym roku o towarzyszenie nam prosimy orkiestrę z 
Borek Wielkich. O godz. 6.00 Droga Krzyżowa , a następnie Msza św. w intencji pielgrzymów 
udających się na Górę św. Anny. Przywitanie pielgrzymów na Górze św. Anny o godz. 9.00, 
a następnie Droga Krzyżowa na Kalwarii. Spotykamy się przed Domem Pielgrzyma o godz. 
8.45. 
Borki Małe: W dniach 09-12. 09. 2021 roku na Górze Św. Anny doroczne Obchody 
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Z naszej Parafii wyruszy tradycyjna 
Pielgrzymka. Osoby, które będą nocowały w Domu Pielgrzyma prosimy o zgłoszenie 
bezpośrednio w Domu Pielgrzyma. W tym roku o towarzyszenie nam prosimy orkiestrę z 
Borek Wielkich. O godz. 6.30 Msza św. w intencji pielgrzymów udających się na Górę św. 
Anny. Przywitanie pielgrzymów na Górze św. Anny o godz. 9.00, a następnie Droga 
Krzyżowa na Kalwarii. Spotykamy się przed Domem Pielgrzyma o godz. 8.45 by procesyjnie 
wyruszyć przed tron św. Anny. 
12. ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH od 19.09 – 26.09. 2021 
NIEDZIELA ZWYKŁA (19.09) – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH 
Przez 7 dni od 19 do 26 września podejmiemy szczególną refleksję, która ma nam pomóc w 
odrodzeniu moralnym nas samych jak i naszych rodzin i całej wspólnoty. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w tych wyjątkowych rekolekcjach misyjnych. 
O godz. 15.00 w Borkach Wielkich  – Dróżki Maryi na Boreckiej Kalwarii. Serdecznie 
zapraszamy. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego w Borach Małych  

Borki Małe: 19.09.2021 /niedziela/ - 22.09.2021 / środa 
Borki Wielkie: 23.09.2021 /czwartek/ - 26.09.2021 / niedziela/ 


