
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

4 – 11 marzec 2018 
 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4.03. /kolekta diecezjalna/ 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę 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 parafian, a szczególnie rolników i ich rodzin.  
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 5.03. 
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie  

Piotra Wolny oraz do Miłos. Bożego za ++ z całego pokr.  
 

WTOREK – 6.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Teodora Lelonek, ++ rodziców z obu stron  

oraz ++ Marię i Ryszarda Kubik.  
   

  Spotkanie formacyjne I Róży Różańcowej męskiej p. RYSZARDA CHMIEL. 
 

ŚRODA – 7.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Jerzego Gbur, ++ dziadków oraz ++ wujków Edwarda  

i Teodora Kaczmarzyk. 
  NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 
 

 

 

CZWARTEK – 8.03. – Dzień Kobiet  
17.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla wszystkich KOBIET 

naszej parafii z ok. ich święta – of. od ks. Proboszcza. Błogosławieństwo kobiet. 
   
 

PIĄTEK – 9.03. 

17.00 – /Szk-młodz/ Do cierp. Chrystusa za ++ rodziców Piotra i Marię, Franciszka i Wiktorię, 
zięcia Piotra, ++ rodzeństwo, Elżbietę Kozala z mężem oraz całe ++ pokr. Kuliberda  
i Matusek. Droga Krzyżowa z wypominkami.  

 Spotkanie formacyjne dla bierzmowańców kl. 2 i 3 gimnazjum. 
 

 

SOBOTA –10.03. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP za ++ rodziców, siostrę, brata i ++ z pokr.  
 

12.30 – Kurs dla lektorów i kandydatów na lektorów. 
 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03. – LAETARE  /kolekta na potrzeby kościoła/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. NMP Częstochowskiej za + ciocię Helenę Szafrańską – of. od sio-

strzenicy 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 żyjących i ++ parafian, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz  

za ++ kapłanów. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła i przygotowały do dzisiejszej niedzieli,  
w tym tygodniu do posprzątania proszę: Renatę Osyra i Joannę Korczowską. 

 

2. Bardzo dziękuję za prace przy kościele i plebanii oraz dary ofiarowane na stół plebanijny.  

 

3. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diece-
zjalne – Bóg zapłać za ofiary na ten cel oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, za tydzień 
kolekta parafialna /na energię elektryczną/. 

 

4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 14.15 bardzo serdecznie zapraszam na Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 

5. Dzieci składają jałmużnę wielkopostną do swoich skarbonek. Rodziców proszę o zachętę. 

 

6. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie dla mężczyzn, którzy należą  
do Róży Różańcowej p. Ryszarda Chmiel. Zapraszam już na Mszę św. o godz. 17.00. 

 

7. W środy Msza św. wieczorna połączona z Nabożeństwem do NMP Nieustającej Pomocy. 
Zapraszam wszystkich Czcicieli Matki Bożej już na Mszę św. o godz. 17.00. W czasie reko-
lekcji wielkopostnych zawierzyliśmy naszą parafię i wszystkie rodziny opiece i wstawiennic-
twu Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy.  

 

8. W czwartek o godz. 17.00 Msza św. w intencji kobiet naszej parafii z okolicznościowym 
błogosławieństwem. Serdecznie zapraszam. 

 

9. W piątki o godz. 17.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży, po Mszy św. Droga Krzyżowa  
z wypominkami, które są odczytywane przed Mszą św. Po Drodze Krzyżowej spotkanie  
dla kl. 2 i 3 gimnazjum przygotowujące do sakramentu bierzmowania. 

 

10. W sobotę o godz. 12.30-13.30 kolejne spotkanie dla lektorów i kandydatów na lektorów  
w ramach parafialnego kursu lektorskiego /7 czytających ministrantów/. 

 

11. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 9 i 10 marca (piątek i sobota) w godzi-
nach otwarcia sklepu spoż.-przem. „Ania” w Wędzinie odbędzie zbiórka żywności z dłu-
gim terminem przydatności do spożycia. Z zebranych produktów zespół przygotuje paczki 
świąteczne dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

12. Za tydzień w niedzielę w naszej parafii będziemy gościć KS. WALDEMARA MUSIOŁA, który 
pełni funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu i Rektora 
diecezjalnego Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy. Ks. Waldemar wygłosi Słowo 
Boże, m.in. przybliżając tematykę Bractwa św. Józefa jako formę duszpasterstwa dla męż-
czyzn i młodzieńców. Przywiezie także materiały dotyczące bractwa i kultu św. Józefa. 

 

13. Intencje Mszy św. możemy zamówić po Mszach św. w zakrystii lub telefonicznie dzwo-
niąc na plebanię. W marcu intencje są już zajęte, w kwietniu jest 7 wolnych intencji.  
Zamawianych jest wiele intencji za bliskich zmarłych z naszych rodzin, są też intencje  
z okazji okrągłej rocznicy urodzin czy ślubu tzw. jubileusz, o dobre zasiewy i żniwa,  
a można także zamówić intencję np. z ok. kolejnej rocznicy urodzin czy ślubu, o Dary  
Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży oraz za wstaw. MBNP. Jest tak 
wiele codziennych spraw, radości i kłopotów, które możemy ofiarować Panu Bogu w cza-
sie Mszy św. – pomyślmy nad tym, szczególnie w Wielkim Poście. Za zamówione dotych-
czas intencje wielkie z serca Bóg Zapłać. 

 

14. Do nabycia jest Gość Niedzielny oraz Nasza Arka. 


