
15. We wtorek 7 listopada przypada dzień naszej dorocznej Adoracji Najświętszego  
Sakramentu. Zachęcam, aby w ciągu dnia znaleźć czas na modlitewne nawiedzenie  
kościoła i Chrystusa eucharystycznego, aby Pan Jezus ani przez chwilę nie był sam, przed-
stawiając mu ważne sprawy codziennego życia rodzinnego, małżeńskiego i osobistego. 
Msza św. o g. 7.00 w intencji wszystkich Parafian i rozpoczęcie adoracji, o g. 16.30 zapra-
szam na chwile adoracji dzieci szkolne i bierzmowańców,  o g. 17.00 różaniec za Zmarłych 
z wypominkami i zakończenie adoracji – serdecznie zapraszam do udziału. 

16. W środę 8 listopada po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie dla członków Para-
fialnego Zespołu Caritas i osób chętnych, które chciałyby się zaangażować do działań  
charytatywnych w naszej parafii. 

17. W czwartek 9 listopada święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest 
„głową i matką wszystkich kościołów miasta i świata”. Zapraszam na eucharystię i modli-
twy za Papieża Franciszka. 

18. W piątek 10 listopada o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży studiującej i pracującej. 
19. W sobotę 11 listopada przypada wspomnienie św. Marcina z Tours, jest to również  

Narodowe Święto Niepodległości – polecajmy w modlitwie nasz kraj Panu Bogu i Matce 
Najświętszej. 

20. W niedzielę 12 listopada:  
a) o g. 10.00 zapraszam na Mszę św. za zmarłego ks. Proboszcza Alojzego Muszalika – 

niech nasza obecność i modlitwa będą wyrazem naszej wdzięczności za jego posługę 
duszpasterską w naszej parafii, 

b) kolekta w tym dniu na bieżące potrzeby naszego kościoła i parafii,  
c) będziemy obchodzić 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod  

hasłem: Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie – przed kościołem zbiórka do  
puszek na pomoc chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Indywidualnie 
można także wziąć udział w akcji SMS-owej. 

21. Do nabycia prasa katolicka: dla dzieci Mały Gość, dla starszych Nasza Arka. 
22. Ogłoszenie dla dzieci i rodziców! Zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii do włączenia 

się w akcję charytatywną – „POMOC DLA DZIECI Z KAMERUNU”. Do połowy listo-
pada dzieci mogą przynosić przybory szkolne lub ofiarę – „Dar Serca” dla dzieci  
w Kamerunie w Afryce. W zakrystii został umieszczony specjalny kosz, gdzie można 
składać te ofiarowane dary. Już teraz dzieciom i rodzicom bardzo dziękuję za zrozu-
mienie i otwarte Serce.  

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
 

  Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół publiczną w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych od południa oraz w Dzień Zaduszny mogą dostąpić  
odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 
Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa wg intencji Ojca 
Świętego, przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii św. Wierni 
którzy nawiedzą cmentarz w dniach 1 - 8 listopada i spełnią powyższe warunki  
mogą także uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 
 

 
 
 
 
 
 

                                 

Wędzina                     XXX Niedziela Zwykła                 29.10.2017   
 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 29 października – 5 listopada 2017 r. 
 

XXX Niedziela Zwykła – 29.10. – (Czas zimowy) 
  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.  
Poniedziałek – 30.10. 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Nabożeństwo Różańcowe.  
17.30 – Za żyjących i zmarłych Parafian, budowniczych  

i dobrodziejów naszego kościoła. 
Wtorek – 31.10. 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Nabożeństwo Różańcowe.   
17.30 – Do Miłos. Bożego za + szwagra Bolesława Chmielewskiego – of. od Marii  

i Józefa Wołek.  
Środa – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
  8.00 – Za ++ Elżbietę i Piotra Gajek, Emilię Staniczok, Gerarda Born i całe ++ pokr. 

z rodzin Gajek, Staniczok i Born.  
10.00 –  
11.30 – Nabożeństwo za Zmarłych na cmentarzu.  
I Czwartek m-ca – 2.11. – Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Jana i Annę Serafin, Piotra i Rozalię 

Mrosek, siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła 
z żoną oraz ++ dziadków – naboż. w int. powołań kapłańskich, zakonnych  
i misyjnych. 

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ z naszych Rodzin i ++ Parafian. 
 



I Piątek m-ca – 3.11. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z II Róży różań. męskiej (dawna + śp. Teodora 

Lelonek) – naboż. do NSPJ. 
17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Msza św. szk-młodz:  
I Sobota m-ca – 4.11. – Św. Karola Boromeusza, biskupa, czcimy Niep. Serce Maryi 
  7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapł. i zakonne w int. II Róży różań. 

męskiej. 
  Różaniec za Zmarłych z wypominkami – naboż. do Niep. Serca Maryi. 
  9.00 – Odwiedziny Chorych. 
14.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

i zdrowie dla Jerzego i Klary Marzetz w kol. rocz. ślubu. 
XXXI Niedziela Zwykła – 5.11. 
8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Tomasza Gaida, Elżbietę i Józefa 

Skubała, + ciotkę Franciszkę. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ciotkę Gertrudę Imiołczyk w 1 rocz. śm. 
14.30 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 6 – 12 listopada  2017 r. 
Poniedziałek – 6.11. 
17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Lelonek – of. od członków II Róży męskiej.  
Wtorek – 7.11. – DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
  7.00 – Za Parafian, o ducha głębokiej pobożności eucharystycznej dla rodzin parafii. 

 Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami – zakończenie Adoracji Najśw. Sakr. 

17.30 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Lelonek w 30 dniu po śm. 

Środa – 8.11.  

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 

17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców, zięcia Piotra, ++ rodzeństwo i całe pokr. 
Kuliberda, Matusek. 

Czwartek – 9.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Juliusza i Gertrudę Wicher, ++ rodziców Ignacego  

i Stefanię, brata Stanisława i bratową Zofię Matysiak, ++ pokr. z obu stron.   

Piątek – 10.11. – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła   

17.00 – Msza św. szk-młodz: int. K. Roj. 

Sobota – 11.11. – Św. Marcina z Tours, biskupa, Święto Niepodległości 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + brata Waltra Pisulskiego w 30 dniu po śm., + żonę 

Jadwigę, ++ rodziców Michała i Agnieszkę Pisulskich oraz 3 ++ siostry z tej 
rodziny. 

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11. 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ w rodzinie Loose, Wieczorek, Lesik 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika w 27 rocz. śm. 
 Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29.10. – 12.11.2017 r. 
 
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne – na ogrzewanie naszego kościoła, 

za złożone przez Was ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę kolekta 
na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. 
 

2. W związku ze zmianą czasu w tym tygodniu modlitwa róż. o g. 17.00, a Msze św. o 17.30. 
3. Okazja do Spowiedzi św. w poniedziałek i wtorek od g. 16.30. 
4. Dziękuję Paniom, które w ostatnim tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu 

do sprzątania kościoła proszę Panie: Elżbietę Maj i Annę Jelonek, za dwa tygodnie: Małgo-
rzatę Pietrzak i Halinę Radlak. 

5. Dziękuję drogim Parafianom za dary na stół plebanijny, za dobro i każdą pomoc. 
6. Kończy się miesiąc październik, poświęcony modlitwie różańcowej. W piątek po Mszy 

św. szkolno-młodzieżowej rozstrzygnięcie konkursu różańcowego dla dzieci, dlatego  
do czwartku proszę o przyniesienie do zakrystii plansz z naklejonymi obrazkami  
potwierdzającymi udział w nabożeństwach różańcowych. Proszę też o pozostawienie 
plansz do odwiedzin kolędowych.  

7. W środę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele  
w porządku niedzielnym – o g. 8.00 i 10.00. Tradycyjnym zwyczajem o g. 11.30 zapraszam 
wszystkich Parafian na nabożeństwo za naszych bliskich Zmarłych, które odprawimy  
na parafialnym cmentarzu.    

8. W czwartek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Msze 
św. w tym dniu o g. 8.00 i 17.30. Po Mszy św. porannej nabożeństwo w intencji nowych 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o 17.00 różaniec za Zmarłych polecanych  
w tegorocznych wypominkach-zaleckach.  

9. Zachęcam, aby do środy 8 listopada uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych  
za Zmarłych z wypominkami – niech to będzie wyraz naszej pamięci i miłości do  
naszych bliskich Zmarłych. Kartki z wypominkami możemy składać w zakrystii,  
a za Waszą ofiarność i hojność serdeczne Bóg zapłać. 

10. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota miesiąca: 
- w piątek o g. 7.00 Msza św. z nabożeństwem do NSPJ, o 17.00 różaniec z Zmarłych  
z wypominkami, o 17.30 Msza św. szkolno-młodzieżowa, 
- w sobotę o g. 7.00 Msza św. z różańcem za Zmarłych z wypominkami i nabożeństwo  
do Niepokalanego Serca Maryi, o g. 9.00 odwiedziny Chorych, na Jasnej Górze Narodowa 
Pielgrzymka Mężczyzn pod hasłem: „Męskie oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu 
Królowej”. 

11. Również w sobotę o g. 16.00 wyjazd – niespodzianka dla naszych Ministrantów,  
Kandydatów i Kandydatek – zgłoszenia chętnych u ks. proboszcza. 

12. Bardzo dziękuję Parafianom za przygotowanie naszego cmentarza do godnego przeżycia 
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, proszę także o niezbędne  
porządki po tych dniach. 

13. W przyszłą niedzielę o g. 14.30 różaniec za ++ z wypominkami. 
14. W poniedziałek 6 listopada o g. 18.30 spotkanie dla dzieci naszej parafii przygotowują-

cych się do I Komunii Świętej. Proszę rodziców o dopilnowanie dzieci. 


