
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

1 – 8 kwiecień 2018 
 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 1.04.  
6.30 – REZUREKCJA-PROCESJA: Do Jezusa Zmartwychwstałego i wstaw. NMP za + córkę Małgo-

rzatę i + syna Piotra, ++ rodziców Józefa i Marię, Konrada i Gertrudę – of. od rodziny 
Nowak. 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  
dla Janiny, Haliny, Eugeniusza i Rafała oraz do Miłos. Bożego za ++ z rodzin Koper,  
Kostorz i Bundyra. 

14.30 – NIESZPORY ŚWIĄTECZNE – „Zajączek” dla dzieci , młodzieży i dorosłych. 
 

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2.04.  
8.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za + Stefana Męcka w 10 rocz. śm., ++ rodziców  

z obu stron, + siostrę Irenę i + brata Jana. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla Natana 

Krystiana Kuliberda w dniu przyjęcia Chrztu Św. oraz dla rodziców i chrzestnych.  
 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 3.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Leona Paprotny z rodzicami z obu stron. 
 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 4.04. 
11.00 – OLESNO: Konwent wielkanocny kapłanów dekanatu Olesno. 
 

18.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP za + Feliksa Wręczyckiego, jego żonę Mariannę  
oraz ++ z rodziny Wręczyckich. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 

 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 5.04. – Modlimy się o nowe powołania do Służby w Kościele 
14.00 –  /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

i zdrowie dla Jubilatów Marii i Franciszka Kuliberda z ok. 50 rocznicy ślubu  
oraz 80 rocz. urodzin Franciszka, o błog. Boże dla dzieci z rodzinami. 

18.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za ++ rodziców Piotra i Marię Kaczmarzyk, braci 
Edwarda i Teodora oraz ++ Paulinę i Marię Gruca. Nabożeństwo o powołania. 

   

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 6.04. – Czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i ++ członków Róży Różańcowej Marii Wieczorek. 
 Nabożeństwo do NSPJ. 

18.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Pawła Gruca, + brata Teodora,  
++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokr. Gruca i Lelonek. 

 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 7.04. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  

  7.30 – Różaniec wynagradzający – prowadzą Czciciele MB. 
  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,  

za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Różańcowej 
Marii Wieczorek. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.04.  
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. NMP, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie Loose.  
10.00 – Do Miłos. Bożego za + Stanisława Borowicz i ++ rodziców z obu stron. 
14.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Najpierw wyrażam słowa serdecznego podziękowania i Bóg zapłać: 

- za dzisiejszą kolektę świąteczną 
- za ofiary przeznaczone na wystrój Bożego Grobu oraz na wsparcie chrześcijan w Ziemi 
Świętej 
-osobom zaangażowanym w świąteczne sprzątanie, wystrój kościoła, przygotowanie Ciem-

nicy i Bożego Grobu, szczególnie: Ryszardowi, Krystynie, Annie, Jackowi, Karinie  
i Robertowi 
- za zaangażowanie parafian w chrześcijańskie przeżycie całego Triduum Paschalnego:  
liturgicznej służbie ołtarza, pocztom sztandarowym, niosącym baldachim, figurę Chry-
stusa Zmartwychwstałego i krzyż oraz prowadzącym śpiewy i grę na organach 
- Joachimowi za wykonanie nowego drewnianego pulpitu pod księgę Ewangeliarza  
- również za dary przekazane na stół plebanijny. 

 

2. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam parafian na nieszpory wielkanocne – będzie Zajączek 

3. Poniedziałek wielkanocny to II dzień świąt, porządek Mszy św. niedzielny o godz. 8.00  

i 10.00. Kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Tradycyjnie jest to dzień 

odwiedzin w naszych rodzinach i wspólnotach, dlatego nabożeństwa nie będzie. 

 

4. Chciejmy trwać w radosnej Oktawie Wielkanocy, stąd zapraszam do liczniejszego udziału  
w Mszach św. w ciągu całego tygodnia i przez cały Okres Wielkanocny.  

 

5. W tym tygodniu do posprzątania świątyni proszę: Żanetę Tyrała i Barbarę Sklorz. 

 

6. W środy odprawiamy Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  

 

7. W środę o godz. 11.00 w parafii Bożego Ciała w Oleśnie Konwent Wielkanocy – spotkanie 
kapłanów dekanatu oleskiego.  

 

8. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się w intencji 

członków Róży Różańcowej, o powołania do Służby w Kościele oraz za ++ duszpasterzy.         
W sobotę o godz. 7.30 różaniec wynagradzający prowadzony przez czcicieli Matki Najświęt-
szej. Zapraszam do liczniejszego udziału. 

 

9. W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, gdyż dzień ten ma rangę uroczystości. Msza św. szkolno-młodzieżowa o godz. 
18.00 – dzieci przynoszą skarbonki z jałmużną wielkopostną. Szczególnie powinny  
być obecne na Mszach św. szkolnych dzieci I-komunijne i młodzież gimnazjalna, która 
12 maja br. w Oleśnie przyjmie sakrament bierzmowania.  

 

10. Za tydzień w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego, rozpo-
czyna się 74 Tydzień Miłosierdzia. Kolekta jak co roku na Caritas diecezji opolskiej.  
O godz. 14.30 zapraszam na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 

11. Bardzo dziękuję za intencje zamówione w kwietniu, w maju wolne intencji są w: ponie-
działek 7.05. g. 6.30, środa 9.05. g. 18.00, piątek 18.05. g. 18.00, poniedziałek 21.05.  
g. 18.00, wtorek 22.05. g. 18.00, środa 23.05. g. 18.00, poniedziałek 28.05. g. 18.00 i środa 
30.05. g. 18.00. Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii bądź telefonicznie. 

 

12. Do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Cuda i Łaski Boże 

oraz Nasza Arka. Będziemy też chcieli wznowić prenumeratę Rycerza Niepokalanej dla zela-
torów i członków Róż Różańcowych naszej parafii /6 żeńskich i 2 męskie/. 

 

13. Ogłoszenie społeczne: w piątek 6.04. i w poniedziałek 9.04. w Ciasnej przy hali sportowej 
odbędą się badania mammograficzne – dla kobiet w wieku 50-69 lat będą bezpłatne /ulotki/. 


