
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

28 października – 4 listopada 2018 
 

 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10. /kolekta specjalna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/   
  7.30 – Różaniec w int. Parafian – Czciciele Matki Bożej. 
  8.00 – Do Miłos. B. i Wsz. Św. za + męża Jerzego Kompała, ++ rodziców Kompała i Parkitny, 

+ brata Stanisława Parkitny z żoną, 2 ++ siostry z mężami Zofię i Mariannę, + zięcia  
Andrzeja Krawczyk, + bratową Mariannę Parkitny, + szwagierkę Marię Fijak z mężem. 

10.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla Jubilatki HALINY KOSTORZ z ok. 60 rocz. urodzin oraz  
dla Janiny, Eugeniusza i Rafała. Różaniec w int. Rodzin Parafii. 

 

12.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatki SONI JANKOWSKIEJ z ok. 60 rocznicy urodzin. 

 

PONIEDZIAŁEK – 29.10.  
17.00 – Różaniec w int. Róży Różańcowej Ryszarda Chmiel.  
17.30 – Do Miłos. B. za + ojca Leona Benisz. 
WTOREK – 30.10. 

17.00 – Różaniec w int. Róży Różańcowej Agnieszki Kaczmarzyk.  
17.30 – Do Miłos. B. za + Bolesława Zając /od rodziny M. Karolak/. 
ŚRODA – 31.10. 
17.00 – Różaniec w int. wszystkich Róż Różańcowych i Rodzin Szensztackich. 
17.30 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik, ++ rodziców z obu stron oraz ++ pokr. Leschik 

i Kurda. 
I CZWARTEK – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH /modlimy się o nowe powołania/  
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Gajek, + ciotkę Emilię Staniczok oraz  

++ dziadków z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. B. za + matkę Łucję Kostorz i + ojca Stanisława Koper, + wujka Edwarda,  

+ szwagra Andrzeja, ++ Bertę i Józefa Lukoszek oraz + Huberta Kruz. 
 

12.00 – STARY KOŚCIÓŁ: Nabożeństwo za Zmarłych – procesja na cmentarz w Wędzinie. 
I PIĄTEK – 2.11. – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Jana Serafin, ++ Rozalię i Piotra Mrosek, ++ sio-

stry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną oraz 
dziadków z obu stron – naboż. do NSPJ. 

16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 
17.00 – Różaniec z WYPOMINKAMI za Zmarłych – naboż. do NSPJ. 
17.30 – /Szkolna/ Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej MAGDALENY JONEK.  
I SOBOTA – 3.11. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za + ks. Prob.  

A. Muszalika oraz ++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Różańcowej MA-
GDALENY JONEK. Różaniec z WYPOMINKAMI za Zmarłych – naboż. do Niep. Serca NMP. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.11. /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ ojców Bernarda Lesik i Ryszarda Osyra, + brata Józefa i + siostrę 

Bernadetę, ++ szwagrów Benedykta i Gerarda, ++ dziadków Lesik, Hadzik, Osyra  
i Wiendlocha oraz dusze ++ z tego miejsca. 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Paulinę i Pawła Hadzik, ++ rodziców z obu stron  
i + matkę Annę Pawelczyk. 

 
 

15.00 – Różaniec z WYPOMINKAMI za Zmarłych.   



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

 
 

1. Kolekta dzisiejsza specjalna inwestycyjna na zewnętrzne malowanie kościoła i ocieplanie 
plebanii, przed kościołem zbiórka dla chrześcijan prześladowanych w Pakistanie. W czwar-
tek 1 listopada i w przyszłą niedzielę kolekty parafialne /remont zjazdu garażowego/.  
Bóg Zapłać za przekazane ofiary na wszystkie CELE PARAFIALNE. 
 

2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Marię Gierat i Annę Brzeńską. Podziękowania również dla P. Krystyny i P. Doroty  
za przygotowanie wystroju kościoła – udekorowanie kwiatów.   

 

3. BÓG ZAPŁAĆ dwóm Różom Różańcowym żeńskim za materialne wsparcie zakupu  
stojaka pogrzebowego na 20 świec /symbolizujących 20 osób w Róży Różańcowej/.  

 

4. Dziękuję P. Annie Parkitny, właścicielce sklepu w Wędzinie za ofiarowanie poczęstunku 
dla grupy teatralnej dzieci z opiekunami, których gościliśmy w moniony poniedziałek.  

 

5. Bardzo dziękuję Parafianom za przygotowanie cmentarza do godnego przeżycia uroczysto-
ści Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, proszę także o utrzymanie porządku po tych 
dniach /do dyspozycji mamy 2 kontenery/. 
 

6. Kończy się miesiąc październik – zachęcam do modlitwy na różańcu dorosłych, dzieci  
i młodzież. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej rozstrzygnięcie konkursu dla 
dzieci, dlatego do piątku proszę o przyniesienie do zakrystii książeczek z obrazkami  
 potwierdzającymi udział w różańcach. 

 

7. Spowiedź św. I-piątkowa od godz. 16.30, dla dzieci i młodzieży w piątek godz. 16.30. 
 

8. W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym: o godz. 
8.00 i 10.00. O godz. 12.00 zapraszam wszystkich Parafian na nabożeństwo za naszych  
bliskich Zmarłych, które rozpoczniemy w miejscu starego kościoła, następnie procesja  
na cmentarz parafialny. Zechciejmy również nawiedzić modlitewnie wnętrze odnowionej 
kaplicy przedpogrzebowej. 

 

9. W piątek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Msze św.  
o g. 8.00 i 17.30 /szkolna/ w intencji Róży Różańcowej Magdaleny Jonek. O godz. 17.00  
Różaniec z Wypominkami i naboż. do Najśw. Serca Pana Jezusa. 

 

10. W I sobotę Różaniec z Wypominkami i naboż. do Niep. Serca Maryi po Mszy św. poran-
nej. Odwiedziny Chorych od godz. 9.30. 

 

11. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych z Wypominkami za Zmarłych – 
niech to będzie wyraz naszej pamięci o naszych bliskich Zmarłych. Wypominki możemy 
składać do koszyka na stoliku wchodząc do kościoła – Bóg Zapłać za Waszą ofiarność. 

 

12. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół publiczną w Uroczystość 
Wszystkich Świętych od południa oraz w Dzień Zaduszny mogą dostąpić odpustu zupełnego 
za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze 
nasz, Wierzę i dowolna modlitwa wg intencji Ojca Świętego, przystąpienie do sakramentu 
pokuty i przyjęcie Komunii św. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach 1 - 8 listopada  
i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 

 

13. Zachęcam do zamawiania INTENCJI mszalnych w listopadzie i grudniu oraz na przyszły 
2019 rok. Wszyscy będą należycie obsłużeni! 

 

14. Do nabycia Mały Gość dla dzieci oraz Nasza Arka. 


