
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 22 – 29 października 2017 r.  
 

XXIX Niedziela Zwykła – 22.10. 
  8.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę, 

a szczególnie o zdrowie dla Alojzego 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 Ma-
rię 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 + ojca Tadeusza Wręczyckiego, ++ Mariannę i Feliksa Wrę-
czyckich oraz ++ z rodzin Wręczycki, Bensz. 

Czwartek – 26.10. 

  7.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdro-

wie 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, + bra-
tową 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. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 22.10.2017 r. 
 

1. Dzisiaj Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. 
 

2. Za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na cele misyjne składam serdeczne Bóg zapłać.  
 

3. Dziękuję Paniom, które w minionym tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu 

do sprzątania kościoła proszę Panie: Lucynę Wręczycką i Marię Jelonek. 
 

4. Dziękuję za dary na stół plebanijny, troskę o kwiaty oraz za prace przy kościele i plebanii. 

 

5. Siostry Św. Józefa z Sierakowa serdecznie dziękują Parafianom z Wędziny za ofiarowanie 

im tegorocznych płodów roli, m.in. kartofli, zboża itp. Obiecują pamiętać w modlitwie,  
aby w ten sposób spłacić dług wdzięczności. Dziękują za pamięć! 

 

6. Nadal zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach różańcowych. Dzisiaj 
różaniec po Mszy św. o g. 11.30, w poniedziałek, czwartek i sobotę po Mszy św. porannej,         

a w pozostałe dni o g. 17.30 – serdecznie zapraszam. 
 

7. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca – kolekta tzw. inwestycyjna na ogrzewanie naszego 

kościoła, czyli na opał. 
 

8. Zachęcam do składania wypominek za naszych bliskich zmarłych, których będziemy  

polecać w modlitwie różańcowej w pierwszych dniach listopada. Kartki są wyłożone  
na stoliku w przedsionku kościoła. 

 

9. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Bardzo proszę Parafian             

o uporządkowanie cmentarza, a szczególnie grobów swoich bliskich zmarłych przed tymi 
uroczystościami.  

 

10. Informacja dotycząca zbiórki elektrośmieci… 
 

 


