
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

11 – 18 marzec 2018 
 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03. – LAETARE 
  8.00 – Do B. Op., wstaw. NMP Częstochowskiej oraz do Miłos. Bożego za + ciocię Helenę 

Szafrańską – of. od siostrzenicy z Kanady /M.Wołek/. 
10.00 – 1) Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla Klary Wolny z ok. 90 rocz. urodzin i do Miłos. Bożego za + męża Józefa. 
 2) Za parafian, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz za ++ kapłanów. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 12.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, opiekę i zdrowie, z prośbą  

o dalszą pomoc i błog. Boże w rodzinie Bernarda Wręczyckiego.  
 

WTOREK – 13.03. 
17.00 – Ku czci św. Józefa i wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże, opiekę i wstawiennictwo dla panów z II Róży Różańcowej męskiej, do Du-
cha Św. o wskazanie nowego zelatora (opiekuna) oraz odwagę i męstwo dla nowych 
członków. Spotkanie formacyjne II Róży Różańcowej męskiej (dawna + T. LELONEK). 

   

 

ŚRODA – 14.03. 
17.00 – Do cierp. Chrystusa i wstaw. MB Bolesnej za ++ ojców Bernarda Lesik, Ryszarda  

Osyra, ++ brata Józefa, siostrę Bernadetę, 2 szwagrów, ++ dziadków Lesik, Hadzik, 
Osyra, Wiendlocha i dusze ++ z tego miejsca. 

  NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 

 

 

CZWARTEK – 15.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + żonę Genowefę Woś oraz ++ rodziców z obu stron. 
   
 

PIĄTEK – 16.03. 

17.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego i wstaw. MBNP za + ojca Rudolfa i brata Krzysztofa  
oraz ++ z rodziny, o spokój duszy i dar życia wiecznego.  

  Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych. 
 

19.30 – DEKANALNE CZUWANIE DLA MŁODZIEŻY W ŁOWOSZOWIE. 
 

SOBOTA –17.03. 
  8.00 – Do cierp. Chrystusa i wstaw. MB Bolesnej za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców 

Osyra i Wiendlocha, + zięcia Benedykta, + siostrę Marię z mężem, 3 braci, + Francisz-
ka Zug z rodzicami i rodzeństwem.  

 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03. /zasłania się krzyże i obrazy/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, + siostrzenicę Iwonę 

oraz ++ pokr. z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny i pokr. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare zwiastuje połowę okresu przygotowania 
do Wielkanocy /kwiaty w prezbiterium/. 

 

2. Dziękuję naszemu gościowi KS. WALDEMAROWI MUSIOŁOWI, Dyrektorowi Wydziału 

Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu i Rektorowi Bractwa Św. Józefa diecezji opolskiej 
za wygłoszone Słowo Boże i przybliżenie tematyki Bractwa św. Józefa w diecezji opolskiej. 
Możemy także nabyć stosowne materiały o Bractwie św. Józefa. 

 

3. Składam Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę złożoną na potrzeby naszego kościoła – na energię 

elektryczną. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwa-

cję zabytków sakralnych. 

 

4. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 

Renatę Gruca i Renatę Osyra. Dziękuję za prace przy kościele i plebanii. 

 

5. W niedziele wielkopostne o godz. 14.15 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 

6. We wtorek o godz. 17.00 Msza św. w int. wszystkich mężczyzn należących do II Róży  
Różańcowej męskiej, dawnej śp. + Teodora Lelonek, z modlitwą o wskazanie nowego  

zelatora czyli opiekuna i odwagę dla nowych członków. Po Mszy św. na plebanii spotkanie 

wszystkich członków i chcących należeć do II Róży Różańcowej męskiej. 

 

7. W każdą środę po Mszy św. wieczornej odprawiamy Nabożeństwo do MB Nieustającej 

Pomocy. Serdecznie zapraszam Czcicieli Matki Najświętszej. 
 

8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa i Droga Krzyżowa z wypominkami 

za zmarłych, które są odczytywane przed Mszą św. 
 

9. Również w piątek o godz. 19.30 w Łowoszowie dekanalne czuwanie dla młodzieży. Zapra-
szam szczególnie młodzież z kl. 2 i 3 gimnazjum. 

 

10. W sobotę o godz. 12.30 odbędzie się przeniesiony z ubiegłej soboty kurs dla lektorów  

i kandydatów. Czytanie Słowa Bożego to zaszczytna funkcja. 
 

11. Dzieci nadal pamiętają o jałmużnie wielkopostnej składanej do skarbonek. Papierowa 

skarbonka ma przypominać o umiejętności dzielenia się z najbardziej potrzebującymi. 
 

12. W przedsionku kościoła możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. 
 

13. W kwietniu są jeszcze wolne intencje, które możemy zamówić w zakrystii bądź telefonicz-
nie. 

 

14. Do nabycia jest prasa katolicka. 
 

15. Ogłoszenia społeczne:  

a) Pani Sołtys informuje, że podatek będzie zbierany w dniach 13-15 marca w godz. 9.00-
12.00 oraz od godz. 18.00 

b) w gablotce przed kościołem jest informacja Wójta Gminy Ciasna o przyjmowaniu  
zgłoszeń par małżeńskich, które w tym roku obchodzą jubileusze 50, 55, 60 i 65-lecia  

pożycia małżeńskiego oraz Apel do rolników wykonujących wiosenne opryski. 


