
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

15 – 22 kwiecień 2018 
 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04. – NIEDZIELA BIBLIJNA  /kolekta diecezjalna/ 
  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 za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Gruca, braci Józefa  

i Kazimierza, ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, brata Edwarda, szwa-
grów Józefa i Stanisława. 

11.00 –  OLESNO: Msza św. na rozpoczęcie obchodów 500-lecia Sanktuarium Św. Anny w Ole-
śnie pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Czai. 

14.30 – Nieszpory niedzielne z ok. Tygodnia Biblijnego. 
 

PONIEDZIAŁEK – 16.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. Boże, opiekę i zdrowie z ok. urodzin  

WERONIKI i WIKTORII HUĆ oraz z ok. kol. rocz. ślubu AGNIESZKI i PIOTRA HUĆ. 
 Spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej MARII WIECZOREK. 
 

WTOREK – 17.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców z obu stron, ++ braci Jana i Emila Hadzik, brata 

Walfryda Purschke, bratanka Andrzeja i bratanicę Krystynę oraz ++ z rodziny Hadzik, 
Purschke i Mann. 

 

ŚRODA – 18.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, ++ rodziców Marię i Juliu-

sza Szulc, brata Henryka, siostry Gabrielę i Beatę oraz wszystkich ++ z rodzin Szulc  
i Kozala. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 

 

CZWARTEK – 19.04. – 13 rocznica wyboru papieża seniora Benedykta XVI 
  7.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla AGNIESZKI LESIK.   
 

PIĄTEK – 20.04.  
18.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodziny 

Hadzik, Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak.   
 Spotkanie formacyjne dla kl. VI i VII szkoły podstawowej oraz kl. II gimnazjum. 
 

SOBOTA – 21.04.  

12.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
Boże, zdrowie i wszelką pomyślność dla MAGDALENY JONEK z ok. 50 rocz. urodzin. 

 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04. – DOBREGO PASTERZA /kolekta inwestycyjna-remontowa/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże w rodzi-

nie MARII LESCHIK. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ. 
 Nabożeństwo powołaniowe w int. kleryków przygotowujących się do święceń kapłańskich. 
13.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w 50 rocz. urodzin MIROSŁAWA LYKO. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Wychodząc z kościoła możemy nabyć kolejny nr gazetki Boże Dary, która zawiera m.in. 
intencje mszalne, aktualności parafialne i zdjęcia 

 

2. Serdeczne podziękowania: 
- za złożone ofiary na cele diecezjalne 
- paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: Halinę  
Kostorz i Monikę Lizurej 

- 3 panom: Ryszardowi, Łukaszowi i Romanowi, którzy wczoraj znaleźli czas do prac po-
rządkowych w ogrodzie plebanijnym, za naprawienie drzwi wejściowych do toalet w bu-
dynku gospodarczym, za załatwienie i przywiezienie stołu do gry w tenisa stołowego  
dla ministrantów, za odnowienie uszkodzonego śmietnika na cmentarzu  

- za każdy gest ludzkiej solidarności, dobroci i życzliwości okazywanej sobie nawzajem 
- za intencje mszalne zamówione przez was w kwietniu, w maju jest kilka wolnych intencji, 
które możemy zamówić w zakrystii. 

 

 

3. Z okazji Tygodnia Biblijnego w zakrystii możemy nabyć małe wydanie Pisma Św. – 4 Ewan-
gelie /5 zł/, zachęcam również do osobistej lektury Słowa Bożego. 
 

4. W Oleśnie dzisiaj rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium św. Anny. 

 

5. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej na plebanii kolejne spotkanie, tym razem Róży 
Różańcowej p. Marii Wieczorek. Zapraszam już na Eucharystię o godz. 18.00. 

 
 

6. W środę po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy – zapraszam 
wszystkich Czcicieli Matki Bożej, szczególnie Róże Różańcowe. Do przemyślenia jest wpro-
wadzenie Nabożeństw Fatimskich w każdy 13 dzień miesiąca od maja do października. 

 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa. Po Mszy św. na plebanii spotkanie 
kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII szkoły podstawowej oraz kl. II gimnazjum.  
Rodziców proszę o dopilnowanie obecności dzieci i młodzieży. 

 

8. W sobotę o godz. 9.00 rozpoczniemy zaplanowane prace remontowe zniszczonego dość 
mocno daszku /balkonu/ nad wejściem do kościoła. Bardzo proszę do pomocy kilku męż-
czyzn z elektrycznymi majzlami, aby sprawniej usunąć zniszczoną powierzchnię; bardzo 
proszę również o podstawienie przyczepy do wywozu gruzu. Już dzisiaj składam probosz-
czowskie podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz parafialnej 
Wspólnoty i kościoła oraz za okazanie dobrej woli – BÓG ZAPŁAĆ!!! 

 

9. W przyszłą niedzielę zwracam się z prośbą do wszystkich parafian o ofiarowanie kolekty 
tzw. inwestycyjnej-specjalnej na konkretny wskazany CEL, czyli na I etap prac remontowych 
daszku nad wejściem do kościoła. Już dzisiaj bardzo dziękuję za waszą ofiarność i hoj-
ność, za świadomość wspólnych parafialnych potrzeb, zwłaszcza tych materialnych.  
Powinno nam zależeć na tym, aby nasza świątynia nadal była piękna i stanowiła wizy-
tówkę naszej parafialnej Wspólnoty. Pamiętajmy też, że Radosnego dawcę miłuje Bóg. 

 

10. Przyszła niedziela tzw. Dobrego Pasterza rozpoczyna Światowy Tydzień Modlitw o Powo-
łania do Służby w Kościele. W naszej parafii będziemy gościć znanego nam z prowadzenia 
rekolekcji ks. Bogdana Węgrzyna, rezydenta z Olesna, który wygłosi Słowo Boże. Po Mszy 
św. o godz. 10.00 będzie nabożeństwo w intencji powołań do Służby w Kościele. 

 

11. Do nabycia jest prasa katolicka min. Cuda i Łaski Boże. 

 
 


