OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15 – 29.10.2017 r.
1. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła i parafii. Bóg zapłać za wasze

ofiary.
2. Od dzisiaj można zamawiać intencje mszalne na nowy rok 2018. Do końca
października rezerwujemy msze św.: jubileuszowe, rocznicowe i związane z ważnymi wydarzeniami dla osób żyjących, a od listopada będziemy zamawiać pozostałe intencje. Za Waszą wrażliwość na potrzeby swoich bliskich żyjących
i zmarłych serdeczne Bóg zapłać!
3. Dziękuję Paniom, które w minionym tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym
tygodniu do sprzątania kościoła proszę Panie: Reginę Nikiel i Irenę Kowalczyk,
a w przyszłym tygodniu: Lucynę Wręczycką i Marię Jelonek.
4. Dziękuję Mieszkańcom naszej parafii, którzy zorganizowali się i podzielili się
swoimi darami oraz przetransportowali je do klasztoru w Borkach i domu
w Sierakowie. Dziękuję także za dary na stół plebanijny.
5. Serdeczne podziękowania także za skoszenie trawy na cmentarzu, zniesienie
drewna do kotłowni oraz wymianę dachówki z tyłu kościoła, która została uszkodzona przez ostatnią wichurę – Bóg zapłać.
6. Trwa październik, miesiąc modlitwy różańcowej – zapraszam do modlitwy
wspólnotowej w kościele oraz w gronie rodziny.
7. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej zbiórka dla ministrantów i kandydatów: dziewcząt i chłopców.
8. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Misyjną, kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Misje Święte. Różaniec po Mszy św. o g. 11.30.
9. Od przyszłej niedzieli zapraszam do składania wypominek za naszych bliskich
zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie różańcowej w pierwszych
dniach listopada. Kartki będą wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła. Niech
to będzie wyraz naszej troski o ich zbawienie.
10. Za dwa tygodnie ostatnia niedziela miesiąca października – kolekta inwestycyjna
na ogrzewanie naszego kościoła, czyli na opał.
11. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Bardzo proszę
parafian o uporządkowanie cmentarza, szczególnie swoich grobów przed tymi
uroczystościami.
12. Do nabycia jest prasa katolicka.
13. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parafia pw. Bożego
Ciała w Oleśnie zapraszają do udziału w Wielkiej Modlitwie Różańcowej w intencji rodzin w kościele pielgrzymkowym św. Anny w Oleśnie w niedzielę 22.10.
o g. 15.00.
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej informuje, że od 2.10. wydawane
są skierowania do pomocy żywnościowej. Szczegóły w gablocie przed kościołem.

Wędzina

XXVIII Niedziela Zwykła

15.10.2017

W sobotę 7 października br. 26-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii udała się
na pielgrzymko-wycieczkę do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w woj. wielkopolskim. Wyjazd miał miejsce w sobotni poranek o g. 5.00.
Przed dotarciem do Lichenia pielgrzymi zatrzymali się w lesie grąblińskim (2 km od
Lichenia), gdzie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Na kilku hektarach
dawnej puszczy sosnowej znajdują się, otoczone szczególną czcią, miejsca objawień
Matki Bożej oraz połączone alejkami stacje drogi krzyżowej. W tym lesie żołnierz
napoleoński, Tomasz Kłossowski, zawiesił w 1844 r. wizerunek Najświętszej Maryi
Panny z białym orłem na piersi. Sześć lat później doszło tu do pamiętnych objawień.
Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Po dotarciu do celu grupa
wzięła udział w godzinnym oprowadzeniu po Sanktuarium wraz z przewodnikiem.
O g. 12.00 miała miejsce Msza św. koncelebrowana z udziałem wszystkich grup
pielgrzymkowych. Po Mszy św. każdy miał czas na indywidualną modlitwę w tym
miejscu. Opiekę duszpasterską w Licheniu sprawują Ojcowie Marianie. W drodze
powrotnej pielgrzymi nawiedzili duchowo również Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
i kościoły znajdujące się w tym mieście. W czasie pielgrzymko-wycieczki nie
zabrakło śpiewu pieśni, modlitwy różańcowej, koronki i radosnego czasu dla bliźnich.
Wszystkim pielgrzymom za udział składam serdeczne Bóg zapłać.

ks. proboszcz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 15 – 22 października 2017 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 23 – 29 października 2017 r.

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 błog. Boże i zdrowie 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.
Poniedziałek – 16.10. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głów. patronki Śląska
7.00 – Za parafian, dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła i parafii.
Nabożeństwo Różańcowe.
Wtorek – 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Antoniego Woś w 8 rocz. śm.,
++ rodziców Huć i dziadków z obu stron.
Środa – 18.10. – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Do MB Różańcowej z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrz. łaski w całej
rodzinie Agnieszki Kaczmarzyk.
Czwartek – 19.10.
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 –
Piątek – 20.10. – Św. Jana Kantego, prezbitera
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Msza św. szk-młodz: Do Miłos. Bożego i MB za ++ rodziców Marię i Sylwestra,
++ z rodziny Janeczko, Wręczycki oraz ++ Brygidę, Łucję i Wilhelma Kostorz.
Sobota – 21.10. – Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
10.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Piotra Leschik w 1 rocz. śm. i ++ rodziców.
Nabożeństwo Różańcowe.
XXIX Niedziela Zwykła – 22.10.
8.00 – Rez. Rodz. Kubosz.
10.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże dla dzieci i wnuków w rodzinie Wołek.
11.30 – Do Anioła Stróża i dary Ducha Świętego dla rocznego dziecka Karoliny Lesik
oraz z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziców
i rodziców chrzestnych.
Nabożeństwo różańcowe.

Poniedziałek – 23.10.
7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny.
Nabożeństwo Różańcowe.
Wtorek – 24.10.
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry
Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną
Zofią, ++ teściów Łucję i Jana z synami Pawłem i Janem, ++ dziadków
Mrosek, Pietrucha.
Środa – 25.10.
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Do Miłos. Bożego i MB za ++ rodziców Sylwestra i Marię oraz ++ z rodziny
Janeczko i Wręczycki.
Czwartek – 26.10.
7.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie w rodzinie Koniecko.
Nabożeństwo Różańcowe.
Piątek – 27.10.
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 – Msza św. szk-młodz: Do MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą
o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie Łucji Hadzik oraz za + męża
Benedykta.
Sobota – 28.10. – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7.00 – Do Wszyst. Św. za + męża Jerzego Kompała, ++ rodziców Parkitny
i Kompała, + bratową Mariannę Parkitny, + szwagierkę z mężem oraz
++ pokr. Kompała, Parkitny.
Nabożeństwo Różańcowe.
XXX Niedziela Zwykła – 29.10.
8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Juliusza Wicher, ++ Ignacego
i Stefanię Matysiak, brata Stanisława, bratową Zofię oraz ++, którzy w tym
gospodarstwie pracowali.
10.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Łucję Kostorz w rocz. śm., ++ ojca Wilhelma,
siostrę Brygidę, teścia Stanisława Koper, szwagra Andrzeja i + Huberta Kruz.
Nabożeństwo różańcowe.

