
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

8 – 15 kwiecień 2018 
 

 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.04. /kolekta na Caritas diecezji/ 

  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 – Koronka do Miłosierdzia. 
 
 

PONIEDZIAŁEK – 9.04. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
18.00 – Do Miłos. Bożego i wstaw. MB Miłosierdzia za + Hildegardę Jantos, ++ mężów Huber-

ta i Józefa, ++ rodziców Elżbietę i Szymona Bryłka, siostry Annę i Marię, brata Fran-
ciszka i ++ z całej rodziny. 

 

WTOREK – 10.04. 
18.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego za + matkę Marię z ok. urodzin, + ojca Czesława 

Biber, ++ Stanisława Idziak, siostrzeńca Kamila i dziadków z obu stron. 
 Spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej AGNIESZKI KACZMARZYK. 
 

ŚRODA – 11.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie  

i dary Ducha Św. dla Marcina Wicher z ok. urodzin oraz błog. Boże w rodzinie.  
  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 12.04. 
7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie Serafin.  
   

PIĄTEK – 13.04.  

18.00 –  /Szk-młodz/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. Boże, dary Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla Sebastiana Wilkosz z ok. 9 rocz. 
urodzin oraz błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny Wilkosz. 

   Spotkanie formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania kl. III gimnazjum. 
 

SOBOTA – 14.04.  

8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry Agnieszkę  
i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, teściów Jana  
i Łucję, szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron.  

 

9.30 – Odwiedziny Chorych i opiekujących się chorymi. 
 

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. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Do waszej dyspozycji jest wydanie specjalne gazetki, która zawiera kilka ostatnich poczy-
nań duszpasterskich w naszej parafii oraz niektóre inicjatywy materialne, które chcemy 
wspólnie realizować – proszę się zapoznać z jej treścią. Bardzo dziękuję za zrozumienie. 
 

2. Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna, nazywana Niedzielą Białą, obchodzimy święto Miło-
sierdzia Bożego ustanowione przez św. Jana Pawła II – kończy się Oktawa Wielkanocy; 
Okres Wielkanocy trwa do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego /20 maja/. 
 

3. Dzisiejszy dzień to święto członków Zespołów Caritas – życzymy paniom z parafialnego 
Caritas potrzebnych łask w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi /paczki dla chorych/. 
 

4. Kolekta na Caritas diecezji opolskiej – Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

5. Bardzo dziękuję naszym parafianom: Łukaszowi i Sebastianowi za sprawny wywóz kompo-
stownika z farskiego ogrodu – Bóg zapłać. Jestem przekonany, że w każdej sprawie w której 
zwróciłem się do Was z prośbą o konkretną pomoc na rzecz kościoła czy plebanii to nigdy 
się nie zawiodłem. Myślę, że w dalszym ciągu będę mógł liczyć na Waszą pomoc!!! 

 

6. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Wiesławę Galiczak i Ewę Szopa.  

 
 

7. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Osobom, 
które od wielu lat podejmują to ważne dzieło składam podziękowania. 
 

8. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie formacyjne dla pań, które należą 
do Róży Różańcowej p. Agnieszki Kaczmarzyk. Zapraszam już na Mszę św. o godz. 18.00. 

 

9. W środę po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy – zapraszam 
wszystkich Czcicieli Matki Bożej. Chcemy zawierzać nasze parafialne i osobiste sprawy. 

 

10. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży, a po niej spotkanie dla  
kl. III gimnazjum przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Episkopat Polski 
ustalił m.in., że dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramen-
tem chrztu świętego należy zachować imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby 
imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim. W takim przypadku kandy-
dat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. 
Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem 
życia tego, kogo wybiera się za patrona. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramen-
tów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile  
w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam, gdzie nie 
jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. 

 

11. W sobotę od godz. 9.30 odwiedziny Chorych. O godz. 9.00 bardzo proszę kilku mężczyzn 
do prac porządkowych w ogrodzie przy plebanii /przeniesienie dachówek do baraku itp./. 

 

12. Również w sobotę w godz. 10.00 -15.00 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku 
wiosenne spotkanie formacyjne dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich dekana-
tów: Dobrodzień, Gorzów Śl., Kluczbork, Olesno i Zawadzkie. Z naszej parafialnej wspól-
noty na to spotkanie udaje się delegacja 2 Radnych. 

 

13. Za tydzień obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną. W zakrystii będziemy mogli nabyć 
małe Pismo Święte – Ewangelia /5 zł/. Kolekta na potrzeby diecezjalne. O godz. 14.30  
nieszpory niedzielne. 

 

14. W niedzielę 15 kwietnia o godz. 11.00 w czasie Mszy św. ks. biskup ordynariusz Andrzej 
Czaja rozpocznie Jubileusz 500-lecia konsekracji Sanktuarium św. Anny w Oleśnie – plakat 
w gablotce i na stronie internetowej – zachęcam do jej odwiedzania: www.parafiawedzina.pl 


