
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

10 – 17 czerwca 2018 
 

 
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06. /kolekta parafialna na pokrycie kosztów śmieci/ 

  8.00 – Do NSPJ z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  
w rodzinie JÓZEFA HADZIK. 

10.00 – Do NSPJ z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla  
NORBERTA WACŁAWIK z ok. 60 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla DZIECI i ich RODZIN. 

 

14.30 – Nabożeństwo do NSPJ.  
 

PONIEDZIAŁEK – 11.06. – Św. Barnaby, Apostoła 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Marię Roj w kol. rocz. śm., ++ męża i syna oraz ++ pokr.  

Roj, Hadzik, Leś i Respondek. Spotkanie II Róży Róż. męskiej. 
 

WTOREK – 12.06.  
18.00 – Przez wstaw. MBNP i do Miłos. B. za ++ rodziców Helenę i Józefa Szafrańskich, Piotra 

i Leonardę Matacz w 30 dzień po śm. /Wołek/. Nabożeństwo do NSPJ. 
  

ŚRODA – 13.06. – Św. Antoniego z Padwy, PARAFIALNY DZIEŃ FATIMSKI 

19.00 – /Fatimska z procesją/ Ku czci MB Fatimskiej, Nieustającej Pomocy i Lurdziej z podz.  
za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i wstaw. dla wszystkich KOBIET  
i MĘŻCZYZN z RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH naszej parafii – różaniec fatimski. 

 
CZWARTEK – 14.06. – Bł. Michała Kozala 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, brata Pawła, ++ siostry Agnieszkę  

i Gertrudę, rodziców Agnieszkę i Jana Morcinek oraz ++ z rodziny i pokr.  
 
PIĄTEK – 15.06.  
18.00 – /Szk-młodz/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z proś dalsze bą o błog.  

Boże, opiekę i zdrowie w rodzinach CHMIEL I PIPA. Nabożeństwo do NSPJ. 
 
SOBOTA – 16.06. 
  7.00 – Do B. Op. i ku czci NSPJ z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla całej rodziny WICHER. 
  9.00 – Wyjazd dzieci I-komunijnych parafii Wędzina i Sieraków Śl. z opiekunami do Częstochowy. 
 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.06. /kolekta parafialna remontowa/ 

  8.00 – Intencja rodziny KUBOSZ. 
10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie w rodzi-

nie MARII I PAWŁA PIPA z ok. 40 rocz. ślubu. 
 
14.30 – Nabożeństwo do NSPJ.  
 Chrzest Franciszka Dawida Wacławik. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta na pokrycie kosztów wywozu śmieci – Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na ten 
cel i większą świadomość odpowiedzialności za dobro wspólne parafii.  
 

2. Dziękuję Parafianom za udział w Mszach św. i procesjach w oktawie Bożego Ciała, szcze-
gólnie za posługę przy sztandarach, dzieciom komunijnym i sypiącym kwiatki. 

 

3. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  

do sprzątania proszę: Małgorzatę Woś i Marię Wieczorek. 
 

4. Dziękuję Panom, którzy w sobotę społecznie pracowali przy kościele celem przygotowa-

nia do renowacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz za wywóz gruzu. 
 

5. Dziękuję Parafianom za modlitewny udział w parafialnej pielgrzymce do Krakowa-

Łagiewnik, za osobiste świadectwo wiary i postawę godną chrześcijanina. 
 

6. W tygodniu zapraszam na Msze św. i czerwcowe nabożeństwa do Serca Pana Jezusa,  
które odprawiamy w niedziele o godz. 14.30 oraz we wtorki i piątki po Mszach św. 

 

7. W poniedziałek o godz. 18.45 spotkanie II Róży Różańcowej męskiej. Proszę o obecność! 
 

8. W środę Parafialny Dzień Fatimski – zapraszam Parafian, a szczególnie wszystkie Róże 

Różańcowe o godz. 19.00 na Mszę św. fatimską, procesję ze świecami, figurą MB lurdziej  

oraz różaniec fatimski. Do niesienia figury tym razem bardzo proszę STRAŻAKÓW z OSP 

Wędzina w mundurach. Proszę o przystrojenie figury na podeście. Kazanie maryjne  

wygłosi KS. BOGDAN WĘGRZYN, rezydent z parafii Olesno. 
 

9. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Po nabożeń-

stwie ostanie spotkanie przed wakacjami dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6 i 7 pod-

stawówki oraz II gimnazjum. O godz. 19.30 w sanktuarium św. Anny w Oleśnie jubile-

uszowe czuwanie dla młodzieży, zachęcam gimnazjalistów z kl. II i III. 

10. W sobotę o godz. 9.00 wyjazd dzieci I-komunijnych z opiekunami na pielgrzymką dzięk-
czynną na Jasną Górę. Dzieci zabierają ze sobą alby komunijne, które ubiorą dopiero  

na miejscu. Potem będzie niespodzianka! 

11. W przyszłą niedzielę kolektę przeznaczymy na nową elewację podjazdu dla osób niepeł-

nosprawnych oraz dalszy remont wejścia na plebanię – drewnianą zabudowę /w czasie 

deszczu woda dostaje się do pokoju plebanii/. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na ten ważny 

cel.  

12. W środę 20 czerwca rodzinny wyjazd na koncert charytatywny wspierający renowację  

katedry Św. Krzyża w Opolu. Bilety-cegiełki 30 zł. Zgłoszenia chętnych u ks. proboszcza  

do 15 czerwca. Początek o godz. 18.00. Wystąpi m.in. Natalia Kukulska Zespół TGD. 
 

13. We wtorek 10 lipca planujemy wycieczkę dla dzieci i młodzieży z dorosłymi opiekuna-

mi do PARKU WODNEGO w Tarnowskich Górach. Zapisy u ks. proboszcza. Koszt  

50 zł od 1 os. zł /3 godz. na basenie + przejazd autokarem/. Zapraszam. 
 

14. WAŻNE OGŁOSZENIE. Po ostatnim spotkaniu członków Parafialnej Rady Duszpa-

sterskiej została podjęta decyzja inwestycji parafialnych dotyczących m.in.  

malowania kaplicy cmentarnej i płotu, malowania elewacji zewnętrznej kościoła  

oraz ocieplenia plebanii /kolekta inwestycyjna 24 czerwca/. 
 


