INFORMATOR
PARAFIALNY
POKÓJ i DOBRO
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

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. XXVI. PIELGRZYMKA BORECKA NA JASNĄ GÓRĘ –
18.06.2022 /SOBOTA/
18.06.2022 /BORKI WIELKIE/
4.50 - spotkanie przed kościołem
5.00 – wymarsz
Borki Wielkie- Stany - Wrzosy /trasa 8,5 km/ - przerwa w zagajniku
Wrzosy- Wilcza Góra - Koski Pierwsze Kuleje /trasa 11 km/ - przerwa koło kościoła
Kuleje
Klepaczka /10 km/ - przerwa w lesie
Klepaczka – /numer drogi 494 przy słupku 54. 7/ - Wręczyca /skrzyżowanie dróg numer
494 z drogą 492 kierunek Częstochowa/ - Częstochowa numer drogi 494 /6,5 km/
W Częstochowie ulicami: ulicą Koniecpolska, Wielkopolska do Szkoły im. Jana Pawła II
/przerwa/, Wielkopolska, Bytomska, Szczecińska, ks. Prymasa Wyszyńskiego /skrzyżowanie
numer drogi krajowej 46/
Jasna Góra
16.45 – Eucharystia na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Wizerunku Matki Bożej w
intencji pielgrzymów i ich rodzin XXVI Pielgrzymki Boreckiej.
Powrót we własnym zakresie.
2. NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST ŚW. ALOJZEGO GONZAGI - (19.06)
W niedzielę 19 czerwca na Brońcu odbędzie się uroczystość odpustowa ku czci św.
Alojzego Gonzagi. Suma odpustowa w dniu o godz. 11.00 z procesją w oktawie Bożego
Ciała.
Serdecznie zapraszamy parafian, orkiestrę, młodzież żeńską i męską do sztandarów,
ministrantów i Marianki, dzieci i młodzież. Na zakończenie sumy odpustowej procesja
eucharystyczna.
Msze św. w tym dniu w kościele:
Borki Wielkie: 7.00 i 8.30 /j. niemieckim/, nie będzie nabożeństwo popołudniowego.
Borki Małe: 8.00 i 9.30, nie będzie nabożeństwo popołudniowego.
3. PIELGRZYMKA DO ŚW. ROCHA W GRODZISKU 27.06.2022
Dnia 27 czerwca w poniedziałek o godz. 18.00 w kościele wotywnym pw. Św. Rocha
w Grodzisku zostanie odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna o zachowanie od
wszelkich zagrożeń a szczególnie od COVID-19 i jego skutków, naszych Rodzin i całej
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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. UROCZYTSOŚĆ MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
„Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego
zobowiązania”. Słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona Stock O.Carm.
Obietnice
 Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zazna ognia piekielnego.
 Noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do
duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
 Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie
wybawiony z czyśćca w sobotę po swej śmierci.
 Ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim zostają
wpisani do księgi brackiej i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po
śmierci, a więc: we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach,
odpustach, modlitwach i postach.
Obowiązki
 Naśladować cnoty Najświętszej Dziewicy i szerzyć Jej cześć.
 Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz.
 Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza
(zazwyczaj Pod Twoją Obronę, Witaj Królowo lub 7 x Zdrowaś Maryjo).
 Czynić dobrze bliźnim.
Praktyki zalecane noszącym szkaplerz święty
 Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki oraz w święta Matki
Bożej przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej.
 Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki
Bożej.
 Drobne umartwienia z miłości do Matki Bożej
Możliwość przyjęcia szkaplerza świętego w czasie spotkania rodziny karmelitańskiej. W
inne dni prosimy zgłosić się na furtę klasztorną lub do zakrystii.
W sobotę 15 lipca o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Michała w Oleśnie zostanie
odprawiana przed wizerunkiem koronowanego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Msza św.
w trakcie, której będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.
5. UROCZYTOŚC ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANNY W OLEŚNIE –
24.07.2022
Z naszej Parafii tradycyjna pielgrzymka do św. Anny w Oleśnie. Na miejsce udajemy się
prywatnie; następnie spotykamy przy parkingu Orasu, 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.
6. UROCZYTOŚC NMP Z PORCJUNKULI 07.08.2022
Borki Wielkie: W niedzielę 07 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
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bezwypadkowy przejechany kilometr. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w
tym wydarzeniu.
Borki Małe: W niedzielę 07 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.
7. ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTJ W BORKACH
MAŁYCH – 15.08.2022 /PONIEDZIAŁEK/
W niedzielę 14 sierpnia o godz. 18.00 nabożeństwo Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP.
Prosimy o przyniesienie kalwaryjek.
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.
8. ODPUST KU CZCI ŚW. ROCHA W GRODZISKU - 21.08.2022
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.
9. ODPUST KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA W BORKACH WIELKICH
– 28.08.2022
Msza św. o godz. 7.00, 9.00 /j. niemieckim/ i suma odpustowa o godz. 11.00 na naszej
Kalwarii Boreckiej.
W poniedziałek 24 sierpnia oraz 28 sierpnia w dniu odpustu otwarty będzie 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.
10. DOŻYNKI PARAFIALNE
Borki Wielkie: 04.09.2022
Msza św. o godz. 10.00
Borki Małe: 25.09.2022
Msza św. o godz. 10.00
11. OBCHODY KALWARYJSKIE NA GÓRZE ŚW. ANNY KU CZCI
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIIĘTGO - 08-11 września
Borki Wielkie: W dniach 08 -11. 09. 2022 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
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Borek Małych. 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 08-11. 09. 2022 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 Małych. 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. Jubileuszowa MSZA ŚW. KATEDRZE Opolskiej z udziałem Parafii
Dekanatu Oleskiego.
Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. sprawowana w niedzielne popołudnie
o godz. 14.30 pod przewodnictwem jednego z naszych księży biskupów. W czasie
pielgrzymek do katedry będą wręczane dyplomy jubileuszowe osobom szczególnie
zasłużonym w parafiach. Biskup Opolski ofiaruje i przekaże też proboszczowi każdej
parafii krzyż do położenia na ołtarz do wszystkich świątyń diecezji. Po uroczystościach w
kościele, księża biskupi zapraszają przybyłych pielgrzymów do wspólnego świętowania w
ogrodzie Domu Biskupiego. Szczegółowe informacje zostaną podane we wrześniu.
13. ODPUST KU CZCI ŚW. FRANCISZKA W BORKACH WIELKICH
– 04.10.2022 /wtorek.
Msze św. o godz. 6.30, 11.00 – suma i 18.30. O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe.
14. Dzień adoracji wieczystej - środa (05. 10)
Msze św. o godz. 6.30.
7.00 -8.00 - adoracja w ciszy
8.00 -9.00 - ul. Jana i Oleska
9.00 - 10.00 - ul. Broniecka i Leśna
10.00 - 11.00 - ul. Młyńska, Woźnika, Szkolna i Kuźnica
11.00 - 12.00 - Wspólnota klasztorna
12.00 - 13.00 - adoracja dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Róże Różańcowe
13.00 - 14.00 - - ul. Ligendzy
14.00 - 15.00 - ul. O. Alarda
15.00 - 16.00 - Broniec
16.00 - 17.00 – Mniejszość Niemiecka
17.00 -17.30 – dzieci i młodzież
17.30 – nabożeństwo wynagradzające
18.00 – Różaniec w intencji naszych Rodzin.
18.30 Msza św. w intencji mężczyzn naszej parafii.
15. Wizytacja kanoniczna – szczegółowe informacje zostaną podane we wrześniu.
szczegółowe informacje zostaną podane we wrześniu.
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