
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

11 – 18 luty 2018 
 

 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02. – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz  

z żonami, ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MB Lurdzkiej za + mamę Helenę Szafrańską o wieczną  

radość w Domu Ojca. 
 Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu wg planu. 
15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne – błogosławieństwo. 
PONIEDZIAŁEK – 12.02. – Dni Eucharystyczne 
  7.00 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych, dobrodziejów kościoła i parafii – o ducha 

eucharystycznego rodzin naszej parafii i dobre przeżycie Rekolekcji i Wielkiego Postu.  
  Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
WTOREK – 13.02. – Dni Eucharystyczne 
  7.00 – Za + babcię Annę Karolak – of. od wnuka Sebastiana z Iwoną. 
  Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
ŚRODA POPIELCOWA – 14.02. – Okres Wielkiego Postu, I Dzień Rekolekcji, post ścisły 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ syna Józefa, córkę Bernadetę, zięcia, brata z żoną, rodziców  

z obu stron i wszystkich ++ z tego miejsca – nauka ogólna.  
18.00 – O błog. Boże i zdrowie w rodzinie Goinda oraz za ++ z rodziny – nauka ogólna.  
 

CZWARTEK PO POPIELCU – 15.02. – II Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + siostrę Agnieszkę w rocz. śm., ++ rodziców Piotra i Rozalię 

Mrosek, siostrę Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią  
oraz ++ dziadków z obu stron – nauka ogólna.  

16.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkolnych, kandydatów do bierzmowania i młodzieży ponadgimna-
zjalnej. 

18.00 – Do B. Op. i MBNP  podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
w rodzinie Kempa oraz do Miłos. Bożego za ++ rodziców i dziadków z obu stron  
– nauka ogólna. Nauka rekolekcyjna dla kobiet, matek, żon, wdów, osób samotnych. 

PIĄTEK PO POPIELCU – 16.02. – III Dzień Rekolekcji 

 8.00 – Do Cierpiącego Chrystusa za ++ Helmuta i Ingę Neuman, babcię Wandę, Luizę  
Konieczny i + ojca Piotra – of. od rodziny Marii Leschik – nauka ogólna. 

16.30 – Spowiedź św. dla wszystkich. 
17.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami (możemy składać w zakrystii). 
18.00 –  Szk-młodz: Za ++ polecanych w wypominkach w czasie Drogi Krzyżowej – nauka ogólna. 

Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn, ojców, mężów, wdowców, osób samotnych. 
SOBOTA PO POPIELCU –17.02. – IV Dzień Rekolekcji 
  9.00 – Do MB Uzdrowienia Chorych i Nieustającej Pomocy z prośbą o błog. Boże, zdrowie  

i potrz. łaski dla osób chorych i starszych naszej parafii oraz opiekujących się chorymi 
– nauka ogólna. Sakrament Namaszczenia Chorych, po Mszy św. błogosławieństwo lurdzkie  
Najświętszym Sakramentem. 

10.30 – Odwiedziny chorych. 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
18.00 – Za Parafian o dobre i błogosławione owoce Rekolekcji – nauka ogólna. 

Nauka rekolekcyjna dla Róż Różańcowych żeńskich i męskich, członków Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej, Zespołu Caritas, Liturgicznej Służby Ołtarza. 

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.  
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. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem (40 godzin-
ne nabożeństwo) – zapraszam Parafian według następującego porządku: 
 

   do 11.30 – uczestnicy Mszy św. 
   11.30 – Marce, Grucki, Kowie 
   12.30 – Kierocie, Domy Celne 
   13.30 – Dzieci szkolne, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 
   14.00 – Centrum, Październia 
   15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne – zakończenie. 
 

2. Dni Eucharystyczne będziemy kontynuować w poniedziałek i wtorek. W te dni rozpoczęcie adoracji  
po Mszach św. porannych według ramowego planu: 

  8.00 – Marce, Grucki      9.00 – Kowie 
10.00 – Kierocie, Domy Celne             11.00 – Centrum 
12.00 – Październia                              13.00 – Róże Różańcowe żeńskie 
14.00 – Róże Różańcowe męskie    
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – zakończenie. 

Zachęcam, aby znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w Eucharystii i powierzenie Mu spraw parafialnych,  

rodzinnych, małżeńskich i osobistych na czas Wielkiego Postu. 
 

3. Wyrażam wdzięczność za dzisiejszą kolektę złożoną na potrzeby parafialne – energię elektryczną, w przy-
szłą niedzielę kolekta na potrzeby o. rekolekcjonisty jako podziękowanie za poprowadzenie rekolekcji. 

4. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: Beatę Kompała  
i Małgorzatę Dulok. 

5. Bardzo dziękuję za ofiary składane do skarbonki za gazetki parafialne – symboliczna 1 zł pozwoli w jakieś 
części pokryć koszty papieru i eksploatacji ksero. Możemy już składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu  
do skarbonki z napisem ofiara na potrzeby kościoła – Bóg zapłać.  

 

6. W Środę Popielcową rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu – posypanie głów popiołem będzie na Mszy 
św. o godz. 8.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły; tzn. jakościowy i ilościowy oraz wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych. W naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowa-
dzi o. Bogdan Węgrzyn ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła (popularnie michalici), który obec-
nie jest rezydentem w parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Bardzo proszę o zarezerwowanie sobie czasu na 
udział w rekolekcjach, aby był to czas dobrego wprowadzenia w Wielki Post, podjęcia roztropnych posta-
nowień i duchowego przygotowania do Wielkanocy.  

7. Rozpoczyna się czas przystępowania do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. W Wielkim Poście przyka-
zanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w zabawach. Od Środy Popielcowej  
do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w rodzinach.  

 

8. W Środę Popielcową po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam dzieci po odbiór skarbonek wielkopostnych. 
9. W sobotę od godz. 10.30 rekolekcyjne odwiedziny chorych. 
10. W piątki zapraszam na nabożeństwa Drogi Krzyżowej z wypominkami, które możemy składać w zakry-

stii–kartki są wyłożone na stoliku; dzieci otrzymają duży obrazek z wizerunkiem św. Ojca Pio, z tyłu plan-
szy będą przyklejać obrazki otrzymywane po Drodze Krzyżowej i wpisywać postanowienia na kolejne  
tygodnie W. Postu; w niedziele zapraszam na Gorzkie Żale o godz. 14.15 z kazaniem pasyjnym. 

 

11. W miesiącu marcu bardzo proszę o zamawianie intencji mszalnych, które są wolne. 
 

12. Do nabycia jest prasa katolicka. Jeśli ktoś z parafian chciałby otworzyć prenumeratę Gościa Niedzielnego,  
to proszę zgłosić się w zakrystii. Tygodnik ma kolorową szatę graficzną i bardzo ciekawe artykuły – koszt 
kwartalny to 70 zł. Bardzo proszę też o zgłoszenie się w zakrystii osób, które kupują Naszą Arkę oraz Cuda  

i Łaski Boże w celu aktualizacji prenumeraty. 
 

13. W niedzielę 25 lutego na godz. 17.00 organizujemy parafialny wyjazd do kina Karolinka w Miejskim 
Domu Kultury w Lublińcu na dobry i warty obejrzenia film pt. Sprawa Chrystusa. Poznaj historię najważ-
niejszego dziennikarskiego śledztwa. Zapraszam rodziny naszej parafii, ministrantów i młodzież, bilet 
normalny w cenie 16 zł, a ulgowy 14 zł. Zapisy chętnych w zakrystii u ks. proboszcza.  


