
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

13 – 20 stycznia 2019 
 

 
 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o błog. B. i zdrowie w nowym 

roku dla całej rodziny ERNESTA LESIK i Dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków. 
 

10.00 – /SUMA DZIĘKCZYNNA/ Do B. Op., Św. Urbana i MB Królowej Kapłanów, z podz.  
za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie z ok. 38 rocz. urodzin  
KS. PROBOSZCZA ADAMA JANKOWSKIEGO, o potrz. łaski dla całej rodziny oraz do Miłos. 
B. za ++ z rodziny i pokr.  

 Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

PONIEDZIAŁEK – 14.01. 
17.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Małgorzatę Obłąk – of. od sióstr Beaty Lesik i Joanny z rodzinami.   
 

WTOREK – 15.01. – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 

17.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w nowym roku dla rodziny GIZELI LESIK. 

 

ŚRODA – 16.01. 
  7.00 – Do Dzieciątka Jezus i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

w rodzinach CHMIEL i PIPA.  
 

CZWARTEK – 17.01. – Św. Antoniego, opata 

17.00 – Za Parafian, Rodziny Szensztackie i nową grupę Apostolat Margaretka, o błog. B., 
wstaw. Św. Urbana i opiekę MBNP.  

 

PIĄTEK – 18.01. – Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i opiekę Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla WIKTORII 

KOZALA z ok. rocz. urodzin oraz dla całej rodziny.  
 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. 3 gimnazjum. 
 

SOBOTA – 19.01. – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 

  8.00 – Do MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia  

w pewnej intencji. 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek oraz ++ z pokr. z obu stron. 
 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Pawła Knop w 3 rocz. śm., ++ rodziców z obu 
stron, brata Antoniego z żoną Ireną, ++ szwagrów Stefana, Józefa i Piotra Knop  
oraz ++ z rodzin Knop i Szmilewskich. Nabożeństwo eucharystyczne. 

 

15.00 – Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola i Szkoły w Wędzinie. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za pokolędową kolektę na pokrycie kosztów rocznego ubezpieczenia budyn-

ków kościelnych, w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące funkcjonowanie naszej parafii 

/energia elektryczna, woda, śmieci, media itp./. 
 

2. Jako PROBOSZCZ dziękuję wszystkim PARAFIANOM za okazywaną dobroć, życzli-

wość i zrozumienie wielu parafialnych potrzeb duchowych i materialnych!!! 
 

3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu dyżur sprzątania:  

Joanna Korczowska i Renata Osyra. 
 

4. W Święto Trzech Króli 6 stycznia br. w naszej parafii został założony APOSTOLAT 

MARGARETKA /7 kobiet/, który objął codzienną modlitwą ks. proboszcza – BÓG  
ZAPŁAĆ za to bardzo potrzebne wsparcie modlitewne!!! 

 

5. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia /wystrój świą-
teczny do 2 lutego/. 

 

6. Od poniedziałku rozpoczyna się w Kościele I część Okresu Zwykłego. 
 

7. We wtorek Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
 

8. W czwartek Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
 

9. W piątek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który koń-

czy się świętem Nawrócenia św. Pawła /25 stycznia/. O godz. 17.00 Msza św. szkolna i spo-

tkanie bierzmowańców kl. 3 gimnazjum. 
 

10. Ojcowie Franciszkanie z Borek zapraszają na nabożeństwo kolędowe przy żłóbku.  

W sobotę o godz. 15.00 Msza św. dla Parafialnych Zespołów Caritas Rejonu Kluczbor-

skiego. Po Mszy św. opłatek w szkole. Zapraszam członkinie Caritas naszej parafii. 
 

11. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w imieniu organizatorów zapraszam naszych PARA-

FIAN, szczególnie rodziców z dziećmi oraz dziadków i babcie na Jasełka Bożonarodzeniowe 

w wykonaniu przedszkolaków i uczniów naszej Szkoły i Przedszkola. Jak co roku, będzie 

można złożyć ofiarę na potrzeby przedszkola w Wędzinie. 
 

12. Za tydzień w zakrystii KOBIETY będą mogły pobrać DEKLARACJĘ w celu wstąpienia  

do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego z siedzibą w Oleśnie. ZACHĘCAM. 
 

13. W zakrystii jest do odebrania dla Zelatorów Róż Różańcowych styczniowy nr Rycerz  
Niepokalanej, w przedsionku kościoła są do nabycia Cuda i Łaski Boże. 


