
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

25 luty – 4 marzec 2018 
 

 

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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 26.02. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + Bernarda Goinda w 20 rocz. śm.  

17.30 – Spotkanie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców.  

WTOREK – 27.02. 
17.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MB za + matkę Gertrudę Kurpiel w 10 rocz. śm., + ojca 

Teodora, + męża Franciszka Sklorz, ++ z rodziny z obu stron i ++ Kasprzyków. 
   

ŚRODA – 28.02. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Augustyna i Luizę Glenz oraz wszystkich ++ rodzin  

Wieczorek i Glenz.  
  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 
 

I CZWARTEK – 1.03. – Czcimy Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za + ks. Pro-

boszcza Alojzego Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Róż. Magdaleny Jonek. 
  Nabożeństwo w intencji powołań do Służby w Kościele. 
 

I PIĄTEK – 2.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ w int. Czcicieli Serca Bożego oraz za żyjących i ++ z Róży Róż. Magdale-
ny Jonek. Nabożeństwo do NSPJ. 

16.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
17.00 –  /Szk-młodz/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i dary Ducha Św. dla Zuzi i Antka Roj z ok. urodzin oraz o zdrowie i błog. 
Boże dla całej rodziny Roj i Piechota. 

  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami. Spotkanie bierzmowańców kl. 6 i 7. 
 

I SOBOTA –3.03. – Czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny 
  7.30 – Różaniec wynagradzający. 
  8.00 – Do Cierp. Chrystusa i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę  

i zdrowie dla Józefa Wołek z ok. 65 rocz. urodzin. 
 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
  9.30 –  Odwiedziny Chorych.  
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4.03. 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie  

Loose. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana, o błog. Boże i dobrą pogodę na czas zasiewów  

oraz prac polowych dla Rolników i ich rodzin.  
14.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj możemy nabyć wydanie specjalne gazetki, która zawiera słowo porekolekcyjne  
ks. Bogdana, zdjęcia i modlitwy do św. Michała Archanioła. 

2. Składam serdeczne Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną na ogrzewanie, za tydzień 
kolekta diecezjalna jak w każdą I niedzielę miesiąca, Bóg zapłać także za ofiary składane  
na kwiaty do Bożego Grobu. Ks. Bogdan, rekolekcjonista również bardzo dziękuje za złożo-
ną ofiarę rekolekcyjną w ostatnią niedzielę, która wyniosła 2250zł. Jako proboszcz wyrażam 
ogromną wdzięczność za Waszą hojność i ofiarność.  

3. Bardzo dziękuję delegacji Parafialnej Rady Duszpasterskiej, m.in. Pani Irenie i Panu  
Joachimowi za wymowne słowa podziękowania przekazane w imieniu Parafian ks. Bogda-
nowi Węgrzynowi za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych. 

4. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Jadwigę Lesik i Annę Skowronek. 

5. Dziękuję również 30-osobowej grupie dorosłych, dzieci i młodzieży naszej parafii  
oraz z sąsiednich Borek Wlk. za wspólny sobotni wyjazd na film pt. Sprawa Chrystusa. 

6. W każdą niedzielę zapraszam na Gorzkie Żale o godz. 14.15 z kazaniem pasyjnym. 
7. W poniedziałek o godz. 17.30 na plebanii kolejne spotkanie dla dzieci I-komunijnych  

i rodziców w celu powołania i utworzenia nowej Róży Różańcowej z modlitwą rodziców  
za dzieci i dzieci za rodziców, będzie też krawcowa do przymiarki strojów komunijnych. 
Zapraszam już na Mszę św. o godz. 17.00 polecając tę ważną sprawę Panu Bogu i Matce 
Najświętszej. 

8. W środę Msza św. wieczorna z Nabożeństwem do MB Nieustającej Pomocy. Bardzo  
serdecznie zapraszam Parafian do licznego udziału. Mamy o co prosić i za co dziękować. 

9. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca – modlimy się w stałych 
intencjach parafialnych: Róż Różańcowych, Czcicieli Serca Bożego, kapłanów i sióstr  
zakonnych pracujących w naszej parafii, za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika i ++ dusz-
pasterzy oraz o powołania do Służby w Kościele. Zachęcam do pobożnego i pełnego udziału 
w Mszach św. W czwartek zmiana Mszy św. z wieczornej na poranną o godz. 7.00. 

10. W piątki o godz. 17.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa dla dzieci i młodzieży, po Mszy św. 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami, które są odczytywane 10 min. przed Mszą 
św. 

11. W piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej spotkanie przygotowujące kl. 6 i 7 szkoły  
podstawowej do sakramentu bierzmowania. 

12. W sobotę o godz. 7.30 modlitwa różańcowa wynagradzająca prowadzona przez Czcicieli 
Matki Najświętszej, zaś odwiedziny chorych od godz. 9.30. 

13. W niedzielę 11 marca będziemy gościć w naszej parafialnej Wspólnocie ks. Waldemara 
Musioła, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu i Rektora Bractwa 
św. Józefa w diecezji opolskiej, który wygłosi kazania, m.in. przybliżając nam tematykę 
Bractwa św. Józefa jako formę duszpasterstwa dla mężczyzn i młodzieńców. 

14. W marcu są jeszcze wolne intencje mszalne: 13, 14 i 16 marca – możemy zamówić  
po Mszach  św. w zakrystii lub telefonicznie. 

15. Do nabycia jest prasa katolicka. 
16. Polecam stronę internetową parafii: www.parafiawedzina.pl 


