
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 1 – 15.10.2017 r. 
 

 

1. Kolekta dzisiejsza na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezja-

nych, w przyszłą niedzielę i w niedzielę 15 października na potrzeby naszego  

kościoła i parafii. Za wszelkie ofiary – Bóg zapłać! 

2. Przez cały październik w kościele nabożeństwa różańcowe, zachęcam do licznego 
i gorliwego udziału również dzieci i młodzież. Przy porannych Mszach św. modli-

twa różańcowa o g. 7.30, przy wieczornych przed Mszami św., czyli o g. 17.30. 

Dzieci będą zbierać pamiątkowe obrazki za udział w różańcu. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca: 

- w czwartek o 17.30 Różaniec i modlitwy o powołania, 
- w piątek o 6.30 okazja do spowiedzi św., o 7.00 Msza do NSPJ za różę różańco-

wą, po Mszy nabożeństwo do NSPJ, o 17.30 Różaniec, o 18.00 Msza szkolno-
młodzieżowa, a po niej spotkanie kl. II gimnazjum 

- w sobotę o 7.30 Różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP; odwie-

dziny chorych wyjątkowo w sobotę 14 października o g. 9.00. 

4. W sobotę pielgrzymko-wycieczka do Lichenia i Kalisza. Zapisy w zakrystii. Koszt  

wynosi 60 zł. Wyjazd o g. 5.00 sprzed kościoła. 

5. W sobotę przypada 25 pielgrzymka wolontariuszy i pracowników CARITAS  

do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy 17 Dzień Papieski – przed kościołem zbiórka  

do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci  
i młodzież z rodzin ubogich. 

7. Tradycyjnym zwyczajem proszę w poniedziałek 9 października o zebranie  

darów: 

- z Centrum i z Kierocia: Józef Hadzik, Jan Skowronek i Walter Woś,  

- z Kowia: Robert Wicher, Jerzy Kubik, Alfred Nikiel, Waldemar Paprotny, 

- z Marców: Roman Loose. 
 Za wrażliwość i pomoc składam serdeczne Bóg zapłać! 

8. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym 

tygodniu do sprzątania kościoła proszę Panie: Martynę Jonek, Izabelę Wicher,             

w przyszłym tygodniu: Krystynę Kubik, Małgorzatę Kubik. 

9. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. w dni powszednie i w niedzielę. 

10. Intencje mszalne możemy zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii. 

11. Do nabycia prasa katolicka. W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze  

w cenie 25 zł oraz kalendarze z wieńcami w cenie 5 zł na rok 2018.  
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26. Niedziela Zwykła – 1 października 2017 r. 

 
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, 

idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. 

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak 

opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten 

drugi”. Wyobraźmy sobie taką sytuację: Oto żona pyta męża: „Smakuje ci obiad?”  

A on odpowiada: „Zapamiętaj sobie, że jeśli nic nie mówię, to znaczy, że jestem 

zadowolony”. Taka postawa jest niebezpieczna, gdyż powoli, acz skutecznie odziera 

ze słów wzajemne relacje tych małżonków. Ta kobieta chce wiedzieć, na czym stoi; 

gotowała dla męża, starała się i potrzebuje słów pochwały. Jej mąż nastawiony jest 

jednak wyłącznie na jedzenie, a nie na rozmowę przy jedzeniu i więzi, które 

mogłyby się przez nią zacieśnić. Z czasem jego żonie stanie się wszystko obojętne, 

będzie troszczyć się jedynie o żołądek swojego męża. Oboje zaś nie będą spożywać 

posiłków razem, lecz obok siebie – i to w milczeniu. To właśnie słowo, mowa, 

rozmowa sprawia, że nasze czyny rodzą i zacieśniają więzi między nami. 

Powinniśmy sobie to na nowo uświadomić — zwłaszcza w świecie, w którym słowa 

się zdewaluowały, gdzie ludzie przestają z sobą rozmawiać. W domach, w których 

od rana do późnej nocy „gada” jedynie telewizor, powinniśmy pamiętać, że słowa są 

ważniejsze niż rzeczy. Ponowne odkrycie wagi słów i ich związku z czynami oraz 

tworzenie kultury dialogu miałoby z pewnością zbawienny wpływ na nasze 

wzajemne odniesienia. Język nie został nam dany po to, by nas poróżnić, oddalić od 

siebie, rozproszyć, lecz po to, by nas zbliżyć do siebie, byśmy się lepiej rozumieli, 

by zrozumiałe były nasze czyny. Dlatego słowa są takie ważne. Nie wystarczy tylko 

coś zrobić - trzeba to jeszcze omówić, potrzeba o tym porozmawiać. Wtedy 

zbliżymy się do siebie - tak jak chce tego Bóg. Wówczas też nasze czyny będą 

zgodne z naszymi słowami. Nasze usta i ręce będą mówiły tym samym językiem,  

a nasze „tak” będzie znaczyło rzeczywiście „tak”, a nasze „nie” będzie prawdziwym 

„nie”. My zaś będziemy coraz bardziej wnikać w najgłębszą tajemnicę naszej wiary: 

„A Słowo stało się ciałem”. 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 1 – 8 października 2017 r. 
 

 

XXVI Niedziela Zwykła – 1.10. 
  8.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze Boże  błog.  
              i zdrowie dla całej rodziny Serafin.  
10.00 – Za + matkę Genowefę Kruk w 30 dzień po śm. 

I nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek – 2.10. – Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   
18.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Jerzego Gbur, ++ rodziców, + Edwarda  
              Kaczmarzyk i ++ z pokr.  
 

Wtorek – 3.10. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   
18.00 – Do MB Różańcowej z ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Kus, Gertrudę  
              i Franciszka Kempa oraz ++ dziadków. 
 

Środa – 4.10. – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   
18.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Józefę Parkitny z mężem, + brata Stanisława  
              z żoną, + siostrę Zofię z mężem, + bratową Mariannę Parkitną, + szwagierkę  
              Marię z mężem i + zięcia Andrzeja Krawczyk. 
 

I Czwartek m-ca – 5.10. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe – modlitwy o powoł. kapł., zakonne i misyjne.   
18.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  
              w rodzinie Piotra Kuliberdy. 
 

I Piątek m-ca – 6.10. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  
  7.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. Ryszarda Chmiel – nabożeństwo  

              do NSPJ. 
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   
18.00 – Msza św. szkolno-młodz: Do Miłos. Bożego za + Ritę Huć w 6 rocz. śm.  
 

I Sobota m-ca – 7.10. – Wspomnienie NMP Różańcowej  
  7.00 – Do Anioła Stróża i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o opiekę,  
              zdrowie i dary Ducha Św. dla Amelii z ok. 7 rocz. urodzin oraz o błog. Boże  
              w rodzinie. 
  7.30 – Nabożeństwo różańcowe i do Niepokalanego Serca NMP.   
XXVII Niedziela Zwykła – 8.10. 
  8.00 – Rez. Piotr Leschik. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Konrada Lyko w rocz. śm., + matkę Janinę  
               i ++ z rodziny. 

 Nabożeństwo różańcowe. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 9 – 15 października 2017 r.  
 

Poniedziałek – 9.10. – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 

  7.00 –  

  7.30 – Nabożeństwo różańcowe.   
 

Wtorek – 10.10. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, Matyldę i Emila  

              Chmiel oraz za + szwagra Henryka. 
 

Środa – 11.10.  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek. 
 

Czwartek – 12.10. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe.  

18.00 – Do Miłos. Bożego za + żonę, matkę i babcię Genowefę Woś. 
 

Piątek – 13.10. – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe.   

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Do Miłos. za + męża Eugeniusza Osyra w 16  

              rocz.  śm., + ojca Ryszarda, teścia Jana i za ++ z pokr. Osyra, Szopa. 
 

Sobota – 14.10. 

  7.00 –  

  7.30 – Nabożeństwo różańcowe.  

  9.00 – Odwiedziny chorych. 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego i NMP w int. Rodzin Nowak, Niwergol, z podz. za otrz.  

              łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże w tych rodzinach oraz za ++ z tych  

              rodzin. 

10.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.  

              Boże i zdrowie dla córki Sylwii z ok. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny  

              Skowronek. 

 Nabożeństwo różańcowe. 


