
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

28 stycznia – 4 luty 2018 
 

 
 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.01. – ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH 
   8.00 – Do Dzieciątka Jezus o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Loose oraz do Miłos. Bożego  

za ++ rodziców z obu stron. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca i dziadka Józefa Wacławik w 35 rocz. śm. oraz ++ matkę 
Anastazję i żonę Krystynę. 

  

 

PONIEDZIAŁEK – 29.01. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + Edwarda Kaczmarzyk w 1 rocz. śm. 

17.45 – Spotkanie dla rodziców dzieci I-komunijnych na plebanii. 
 

WTOREK – 30.01. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Kaczmarzyk w 30 dzień po śm. 
 

ŚRODA – 31.01. – Św. Jana Bosko, kapłana 

17.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla całej rodzi-

ny Stefana Wieczorek. 
 

 

I CZWARTEK – 1.02. – Modlimy się o nowe Powołania do Służby w Kościele 

17.00 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych i dobrodziejów kościoła. 

  Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
  

I PIĄTEK – 2.02. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – Matki Bożej Gromnicznej 

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej Haliny Wicher – poświęcenie grom-

nic. Nabożeństwo do NSPJ. 

16.30 – Spowiedź św. 

17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla Korneli Roj z ok. kol. rocz. urodzin, o potrz. łaski dla dzieci i całej rodziny  

Roj i Piechota – poświęcenie gromnic, błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 
 

I SOBOTA – 3.02. – Św. Błażeja, biskupa i męczennika 

  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w int.  

Róży Różańcowej Haliny Wicher – błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 

  Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – modlitwa różańcowa. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.02. 
   8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie  

w rodzinie Jonek oraz do Miłos. Bożego za ++ z rodziny. 

10.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. Boże, opiekę, a szczególnie o zdrowie w rodzinie Franciszka 
Woś. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Podziękowania: 

a) za złożone ofiary na potrzeby parafialne – kolektę inwestycyjną na ogrzewanie budyn-

ków kościelnych, w przyszłą niedzielę I m-ca kolekta diecezjalna 

b) paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: Dorotę 

Woś i Krystynę Chmiel 

c) za pomoc w montażu nowej metalowej bramy i drzwi z tyłu plebanii; była tam kilku-

dziesięcioletnia bardzo już zniszczona drewniana brama, która została wymieniona  

m.in. ze względów bezpieczeństwa oraz z troski o budynki parafialne 

d) za przewiezienie śmietnika, który został ustawiony z tyłu kościoła i jest przeznaczony 

do wyrzucania śmieci po sprzątaniu świątyni np. kwiaty itp., na cmentarzu śmietnik 

również został już wymieniony /dbajmy o dobro wspólne!/ 

e) za rozmaite dary ofiarowane na stół plebanijny – wielkie Bóg zapłać. 
 

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej o godz. 17.45 spotkanie dla rodziców dzieci  

I-komunijnych. Rodziców zapraszam na plebanię – będzie niespodzianka. 
 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się o powołania 

do Służby w Kościele, czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa i Niep. Serce Maryi. 
 

4. Spowiedź I-piątkowa pół godziny przed każdą Mszą św. 
 

5. W czwartek od godz. 9.00 proszę panów o rozbiórkę szopki i choinek. 
 

6. W piątek święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane świętem Matki Bożej 

Gromnicznej, w czasie Mszy św. poświęcenie świec. Jest to Światowy Dzień Życia Konse-

krowanego – kolekta na klasztory klauzurowe. 
 

7. W sobotę wspomnienie św. Błażeja. Po Mszy św. tradycyjne błogosławieństwo  

św. Błażeja chroniące nas przed chorobami gardła, błogosławieństwo będzie już udzielane  

w piątek po Mszy św. wieczornej. 
 

8. W sobotę od godz. 9.30 comiesięczne odwiedziny chorych. 
 

9. Również w sobotę o godz. 14.00 zapraszam Liturgiczną Służbę Ołtarza na plebanię na tzw. 

Dzień gier planszowych i komputerowych – spotkanie w ramach ferii przy parafii zakończo-

ne wyjazdem do Mcdonalda. 
 

10. W miesiącu lutym bardzo proszę o zamawianie wolnych intencji mszalnych. 
 

11. Do nabycia cotygodniowa prasa katolicka, proszę o przedłużenie prenumeraty Małego 
Gościa Niedzielnego dla dzieci (roczny koszt 50 zł). 

 

Dzieciom, młodzieży i nauczycielom naszej parafii, którzy rozpoczęli 2 tygodniowe ferie 

zimowe życzę dobrego wypoczynku, odnowienia sił fizycznych i duchowych. 


