
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

7 – 14 stycznia 2018 
 

 
 

NIEDZIELA – 7.01. – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
   8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie w nowym 

roku dla całej rodziny Ernesta Lesik. 
10.00 – Do B. Op., wstaw. MB i św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

Boże, opiekę i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla ks. PROBOSZCZA z ok. 37 rocz. 
urodzin oraz w int. żyjących i ++ PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW. 

  

PONIEDZIAŁEK – 8.01. 
 7.00 – W int. RODZIN naszej parafii, które przyjęły Odwiedziny Duszpasterskie – Kolędę  

o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku. 
 

WTOREK – 9.01. 
17.00 – Do Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny o zdrowie i błog. Boże dla rodziny Henryka Grucy 

oraz za ++ z rodzin Gruca i Kalamorz.  
 

ŚRODA – 10.01. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Waleskę Urbańczyk w rocz. śm., + ojca Leona i całe  

++ pokr. 
 

CZWARTEK – 11.01. 

  7.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrz. łaski w minionym roku, z prośbą o błog. Boże  
i zdrowie w nowym roku dla całej rodziny Agnieszki Lesik.  

  
 

PIĄTEK – 12.01. 

17.00 – Szk-młodz: Do Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski w minionym roku,  
z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże w nowym roku w rodzinie Łucji Hadzik.  

  
 

SOBOTA – 13.01. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 

13.30 – Chrzcielna: Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św.  
dla Michaliny Zofii Jonek, jej rodziców, rodziców chrzestnych i dziadków. 

15.00 –Jubileuszowa: Do B. Op. i wstaw. Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i zdrowie dla Srebrnych Jubilatów Stefana i Doroty Hermańskich z ok. 25 
rocznicy ślubu.       

 

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01. 
   8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrz. łaski w minionym roku, z prośbą o dalsze błog. 

Boże i zdrowie dla całej rodziny Jerzego Krawczyk.  
10.00 – Do Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny z podz. za przeżyty stary rok, z prośbą o błog. Boże, 

zdrowie i wszelkie potrz. łaski w nowym roku w rodzinach Osyra i Jonek. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziś najpierw PODZIĘKOWANIA: 

- w imieniu naszych ministrantów i swoim składam szczere Bóg zapłać za przyjęcie  

do swoich domów i mieszkań, za życzliwość, poczęstunek i ofiarność w dniach Kolędy 

- bardzo dziękuję Panom: Pawłowi, Stefanowi, Andrzejowi i Łukaszowi, którzy w czwar-

tek pracowali kilka godzin na cmentarzu, gdzie zdemontowali stary betonowy śmietnik, 

wywieźli gruz oraz zasypali i wyrównali teren. Zniknął w ten sposób problem wyrzucania 
tam różnych śmieci 

- dziękuję Paniom, które zadbały o posprzątanie i czystość kościoła. W tym tygodniu  

do sprzątania proszę: Urszulę Huć i Helenę Sklorz 

- dziękuję Panu Joachimowi za naprawę w zakrystii przesuwanych drzwi w szafach  

na stroje dla naszych lektorów, ministrantów i kandydatów  

- dziękuję również za złożoną kolektę na potrzeby diecezjalne. 
  
2. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego, ale według  

zwyczaju zostawiamy w kościołach szopkę i choinki do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli 
do 2 lutego. 

 

3. W piątek o godz. 17.00 zapraszam wszystkie dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną na Mszę 

św. szkolną. Po Mszy św. spotkanie dla bierzmowańców z kl. II i III gimnazjum. 
 

4. W sobotę o godz. 9.30 comiesięczne odwiedziny naszych Chorych. 
 

5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby naszego kościoła – na energię  

elektryczną. 
 

6. Intencje mszy św. za żyjących i zmarłych swoich bliskich możemy zamawiać w zakrystii – 

Bóg zapłać. 
 

7. Do nabycia jest Gość Niedzielny i gazetka parafialna na 2 tygodnie. 

 

8. Zapraszam też do odwiedzania parafialnej strony internetowej, szczególnie galerii zdjęcio-

wej, adres strony www.parafiawedzina.pl 
 

9. INFORMACJA: Dzisiaj o godz. 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej transmitowa-

ny będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo”  

w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska. Podczas trwania koncertu 

prowadzona będzie zbiórka smsowa na rzecz ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego 

miasta Aleppo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Każdy 

z nas może się do niej przyłączyć, wysyłając smsy w trakcie transmisji koncertu. 
 


