
Figury Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 

/aktualnie obie figury znajdują się w renowacji/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami! 
 

Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
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Modlitwa Rolnika 
 

Panie Boże Wszechmogący, Stworzycie-

lu Wszechświata i Ojcze Nasz dałeś mi 

we władanie Świętą Matkę Ziemię,  

każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbie-

rać, aby uzyskać plony, każesz mi ho-

dować zwierzęta, aby te wytwory Twojej 

hojności w przyrodzie i mojej pracy  

służyły za pokarm ludziom; daj mi 

umysł sprawny i zdrowy, bym mógł 

czynić dobrze, daj mi serce prawe, bym 

wytwarzał zdrową żywność i na tyle  

obfitą, by żywić tych, którzy pracują  

w innych zawodach; daj mi umysł świa-

tły i serce szerokie abym rozumiał,  

że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest 

nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, 

abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim którzy 

go potrzebują. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  1 – 8 lipca 2018 r. 

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.07. /kolekta specjalna na malowanie kościoła/ 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę oraz do Miłos. B.  

za + ojca Piotra Leschik, ++ teściów Helmuta i Ingę, + babcię Wandę i + Luizę 
Konieczną – of. od. rodziny LESCHIK. 

10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + ojca Wilhelma Kostorz w rocz. śm., ++ matkę Łucję, 
siostrę Brygidę, szwagrów Andrzeja i Huberta Krus, teścia Stanisława Koper, 
wujka Edwarda oraz ++ Józefa i Bertę Lukoszek. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Parafian i Ofiarodawców kościoła. 

13.00 – Boisko w Wędzinie – Gminne Zawody Strażackie o Puchar Wójta Gminy Ciasna. 
 

PONIEDZIAŁEK – 2.07.  
18.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

dla całej rodziny PIOTRA KULIBERDA. Spotkanie dla rodzin przyjmujących MB 

Szensztacką. 

WTOREK – 3.07. – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie KONIECKO oraz błog. Boże dla dzieci i wnuków. 
ŚRODA – 4.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Antoniego Kasprzyk w rocz. śm. i ++ z jego rodziny oraz  

++ z rodzin Sklorz i Kurpiel. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

I CZWARTEK – 5.07. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa Chrystusa Najw. Kapłana 

  7.00 – Do B. Op., wstaw. MBNP i św. Urbana, o błog. Boże i opiekę w czasie żniw  
w rodzinie ROJ. Nabożeństwo o powołania do Służby w Kościele. 

I PIĄTEK – 6.07. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa        
  6.30 – Okazja do Spowiedzi św. 

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej BERNARDA SKLORZ. 
 Nabożeństwo do NSPJ. 

17.30 – Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży. 
18.00 – Do Jezusa Miłos. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie  

dla Jana oraz dalszą pomoc, opiekę, zdrowie i potrz. łaski w rodzinie NOWAK. 
 Nabożeństwo do NSPJ. 

I SOBOTA – 7.07. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  6.30 – Różaniec wynagradzający prowadzony przez Czcicieli Matki Bożej. 
  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  

za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ kapłanów – of. od Róży Różańcowej 
BERNARDA SKLORZ. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

  9.00 –  Odwiedziny Chorych. 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.07. /kolekta na energię elektryczną/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + żonę i matkę Genowefę Woś w 1 rocz. śm. 
10.00 – SUMA: Do MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla rodziny AGNIESZKI KACZMARZYK. 
 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin i Ofiarodawców naszego kościoła. 

AKTUALNOŚCI  PARAFIALNE 
 

1. Kolekta dzisiejsza tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie zewnętrzne kościoła  

i ocieplenie plebanii – Bóg Zapłać za złożone przez Was ofiary, również indywi-

dualne na ten ważny i potrzebny CEL parafialny. Informuję, że w 2021 r.  

będziemy obchodzić 40-lecie istnienia naszej parafialnej Wspólnoty, a w 2022 r. 

świętować 20-lecie poświęcenia nowego kościoła parafialnego. 

2. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym 

tygodniu do sprzątania proszę: Bożenę Wilkosz i Kornelię Roj. 

3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie organizacyjne  

Rodzin naszej parafii, które chcą na stałe przyjmować do swoich rodzin kapliczkę  

z wizerunkiem Matki Bożej Szensztackiej. Chcemy utworzyć listę tych Rodzin. 

4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się  

w stałych intencjach, w miesiącu lipcu szczególnie w intencji Róży Różańcowej  

Bernarda Sklorz. Nowym przewodniczącym-zelatorom róży żeńskiej p. Marii 

Chmiel i róży męskiej p. Bernarda Sklorz życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej. Wszystkie Róże Różańcowe posiadają swojego opiekuna-zelatora. 

5. Okazja do spowiedzi św. I-piątkowej przed każdą Mszą św. 

6. W sobotę o godz. 6.30 różaniec wynagradzający, zaś od godz. 9.00 comiesięczne 

odwiedziny Chorych i opiekujących się nimi. Przy tej okazji bardzo dziękuję  

za transport tym Parafianom, którzy w każdą I sobotę się tego podejmują. 

7. W przyszłą niedzielę kolekta na energię elektryczną, w niedziele 15 i 22 lipca  

kolekty będą na opał. Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszki na pomoc  
dla dzieci – sierot wojennych w syryjskim Aleppo. Otwórzmy nasze serca także  

na potrzeby charytatywne naszych bliźnich. Kazania wygłosi o. franciszkanin. 

8. We wtorek 10 lipca wycieczka dzieci i młodzieży do PARKU WODNEGO w Tar-
nowskich Górach. Koszt 50 zł od 1 os. Zapisy w zakrystii. 

9. Już dziś informuję Parafian, że kolejny Dzień Fatimski w naszej parafii będzie  
w piątek 13 lipca o godz. 19.00. Figurę Matki Bożej Lurdzkiej tym razem poniosą 
Panowie z Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszam do licznego udziału! 

10. Pod koniec sierpnia /27-29.08./ organizujemy pielgrzymkę na Warmię, Mazury  
i Podlasie /Św. Lipka, Gietrzwałd, Różanystok, Sokółka/. Program podany jest  
w gablotce przed kościołem na stronie parafialnej. Zgłoszenia chętnych w zakrystii. 

11. WOLNE INTENCJE: czwartek 2.08. g. 18.00, piątek 3.08. godz. 18.00, poniedziałek 
20.08. g. 18.00, poniedziałek 27.08. g. 18.00, wtorek 28.08. g. 18.00, środa 29.08.  
g. 18.00, piątek 31.08. g. 18.00. ZACHĘCAM do zamawiania intencji Mszy św.  
w różnych ważnych intencjach. Bardzo proszę o wcześniejsze doniesienie kartki  
z intencjami, aby mogły być wpisane w gazetce. Bóg Zapłać za wszystkie intencje. 

12. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: Martina Woś i Sebastian Niesłony. 


