
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

18 – 25 luty 2018 
 

 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02. – Zakończenie Rekolekcji, odpust zupełny 
8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże dla Kamila w dniu urodzin  

i potrzebne łaski dla całej rodziny Męcka – nauka ogólna.  

 Zawierzenie parafii Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy. 
10.00 – Do B. Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie z ok. 45 rocz.  

ślubu Marii i Józefa Hadzik – nauka ogólna. 

 Zawierzenie parafii Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy. 
14.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali – kazanie pasyjne. 
 
PONIEDZIAŁEK – 19.02. 
17.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski w rodzinie Marii Leschik. 
   

WTOREK – 20.02. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa 

Huć, + ojca Józefa Gryga oraz ++ dziadków. 
   

ŚRODA – 21.02. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Pawła w 15 rocz. śm. oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk  

i Gruca. 
 

 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 
CZWARTEK – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców Ryszarda  

i Engelberta oraz ++ pokr. 
 
PIĄTEK – 23.02.  
17.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę  

i Emila Chmiel oraz ++ dziadków z obu stron.  
  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami (wymianki). 
 
SOBOTA –24.02. 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Piotra Marzec oraz ++ z rodzin Marzec i Lasik. 
 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02. – Niedziela Ad gentes 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie  

w rodzinie Emila Chmiel. 
10.00 – Do Jezusa Cierp. i wstaw. MBNP za + syna Krzysztofa Wiener, + męża Józefa Wiener, 

+ Józefa Kasprzik i wszystkich ++ z tego pokr. 
14.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. W imieniu swoim i wszystkich Parafian składam podziękowania O. Bogdanowi Węgrzy-
nowi, Michalicie za przewodniczenie rekolekcjom wielkopostym, za bogate w treść Słowo 
Boże – świadectwo kapłańskiego i zakonnego życia, dziękuję również za posługę w konfe-
sjonale i dobrą kapłańską atmosferę na plebanii. Życzymy dalszego błog. Bożego, opieki  
św. Michała Archanioła, św. Urbana i Matki Najświętszej. /Sakrament Chorych 110 os.) 

 

2. Dzisiejszą kolektę przeznaczymy dla o. rekolekcjonisty jako podziękowanie za prowadzenie 
rekolekcji – Bóg zapłać za waszą ofiarność. Za tydzień kolekta inwestycyjna na pokrycie 
kosztów ogrzewania. Dziękuję za tzw. jałmużnę postną w Środę Popielcową i ofiary składa-
ne już na kwiaty do Bożego Grobu. 

 

3. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Łucję Hadzik i Marię Hadzik. Dziękuję p. Krystynie i p. Ryszardowi za zmianę wystroju 
prezbiterium i ołtarza, również za wszelkie prace m.in. za wycinkę spróchniałych drzew  
w farskim ogrodzie oraz za dary ofiarowane na stół plebanijny – Bóg zapłać. 

 

4. W każdy piątek zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej z wypo-
minkami /możemy składać w zakrystii/. Drogę Krzyżową będziemy odprawiać po Mszy św.  
o godz. 17.00. Dzieci szkolne otrzymują obrazki ze św. Ojcem Pio, a na planszy wpisują  
postanowienia na każdy tydzień Wielkiego Postu. Rodziców proszę o towarzyszenie. 

 

5. W niedziele o godz. 14.15 zapraszam do licznego udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem 
pasyjnym. Będziemy chcieli śpiewać teksty nabożeństwa według melodii diecezjalnej,  
dlatego bardzo proszę o obecność już o godz. 14.00, aby wspólnie te melodie przypomnieć. 
W niedziele wielkopostne po każdej Mszy św. chcemy także odmawiać Koronkę do Boże-
go Miłosierdzia. 

 

6. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie modlitwy 
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za wspólnotowe odprawienie Drogi Krzyżowej możemy 
zyskać odpust zupełny. 

7. W sobotę 24 lutego organizujemy parafialny wyjazd do kina w Lublińcu na film pt. Sprawa 

Chrystusa. Film zawiera przesłanie, które wzmocni naszą wiarę i pobudzi serce – bilet nor-
malny 16 zł, a ulgowy 14 zł. Zgłosiło się już kilkanaście osób. Wyjazd o godz. 15.45  
z parkingu koło plebanii – plakat jest w gablotce na zewnątrz i na stronie internetowej. 

8. Za tydzień niedziela Ad gentes – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 
9. Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papie-

rowe skarbonki jałmużny wielkopostnej dla dzieci. Przeznaczeniem jałmużny w tym roku 
będzie po raz trzeci wsparcie działalności łaźni dla osób bezdomnych w Opolu. Zachęcam 
dzieci naszej parafii, aby podjęły wysiłek wielkopostny i składały drobny Dar Serca do skar-
bonki. Dorosłych proszę o pomoc w tej sprawie. 

10. W marcu intencje mszalne możemy zamówić w tygodniu: 12, 13, 14, 15 i 16 marca o godz. 
17.00, w niedzielę 18 marca o godz. 8.00 i we wtorek 20 marca o godz. 17.00, w kwietniu  
także są wolne intencje. Bardzo dziękuję za dotychczasowe intencje i ofiary!!! Święta  
i szlachetna jest Eucharystia ofiarowana za żywych, zmarłych i w różnych potrzebach. 

11. Do nabycia jest cotygodniowy Gość Niedzielny oraz Cuda i Łaski Boże. 
12. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja prosi diecezjan /osoby, które się rozliczają/ o prze-

kazanie 1 % podatku dochodowego za rok 2017 na renowację opolskiej katedry – kolorowe 
foldery są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła. 

13. Ogłoszenie społeczne: w sobotę 24 lutego o godz. 18.00 w sali Klubu przy ul. Muzealnej 
spotkanie sprawozdawcze członków i sympatyków OSP Wędzina.  


