
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

27 stycznia – 3 luty 2019 
 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01. – ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH 
/kolekta inwestycyjna specjalna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/ 

   8.00 – Do Dzieciątka Jezus o błog. Boże i zdrowie w rodzinie LOOSE oraz do Miłos. B.  
za ++ rodziców z obu stron. 

10.00 – Do Miłos. B. za + mamę Helenę Szafrańską w 1 rocz. śm. – of. od M. i J. Wołek. 
  

Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

15.00 – BORKI WIELKIE: Nabożeństwo kolędowe przy Żłóbku w języku niemieckim. 
 

PONIEDZIAŁEK – 28.01. – Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Dra Kościoła 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla MARII WIECZOREK z ok. kol. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny. 
WTOREK – 29.01. 
17.00 – Do Miłos. B. i MB za + męża Franciszka Sklorz w 7 rocz. śm., jego ++ rodziców,  

rodzeństwo, szwagrów, rodziców Gertrudę i Teodora Kurpiel, dziadków, ++ z pokr.  
i z tego miejsca oraz ++ rodzinę Kasprzyków. 

ŚRODA – 30.01.  
10.30 – Msza św. pogrzebowa za + Śp. Mariana Zug. 
17.00 – Do Miłos. B. za + brata Edwarda Kaczmarzyk w 2 rocz. śm., + brata Teodora  

i ++ rodziców. Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
CZWARTEK – 31.01. – Św. Jana Bosko, kapłana 
17.00 – Do Miłos. B. za + ojca Józefa Grelińskiego w 1 rocz. śm., ++ rodziców Waleskę i Leona 

Urbańczyk oraz całe ++ pokr. 
I PIĄTEK – 1.02. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej RYSZARDA CHMIEL.  
 Nabożeństwo do NSPJ. 
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
dla KORNELII ROJ z ok. kol. rocz. urodzin, o potrz. łaski dla dzieci oraz całej rodziny  
ROJ i PIECHOTA. 

I SOBOTA – 2.02. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO /Matki Bożej Gromnicznej/ 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi.  
  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za + ks. Prob.  

A. Muszalika, ++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Różańcowej Ryszarda Chmiel. 
Błogosławieństwo gromnic, nabożeństwo do Niep. Serca NMP. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
15.00 – /Roczkowa/ Do Dzieciątka Jezus i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka NATANA KRYSTIANA KULIBERDA  
oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków. 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla ANDRZEJA  

JONEK z ok. kol. rocz. urodzin i potrz. łaski całej rodziny JONEK.  
  Błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 
10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie  

dla całej rodziny KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ. 
  Błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. PODZIĘKOWANIA: 

-  za kolektę inwestycyjną specjalną na MALOWANIE KOŚCIOŁA i ocieplanie plebanii,  

w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafialne i diecezjalne /m.in. montaż rynien  

na zadaszeniu kaplicy pogrzebowej/, a przed kościołem zbiórka do puszek na klasztory 
klauzurowe 

-  Parafianom za ubiegłotygodniową zbiórkę na Jasełkach jako wsparcie przedszkola w Wę-
dzinie, która wyniosła 1360 zł 

- Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Maria Pipa i Rita 

Tyrała 

- Panu Ryszardowi za odśnieżanie terenu kościelnego i prace porządkowe. 
 

2. Dziś w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Pierwsze ośrodki dla trędowa-
tych powstawały przy klasztorach, katedrach i kościołach. Dziś wciąż podstawową rolę  

w opiece nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne, w których pracują przede wszystkim  
siostry i bracia zakonni. Pamiętajmy w modlitwie o chorych i ich opiekunach.  
  

3. Dziś także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Włączmy się w akcję 

Płomień Pamięci, zapalając wieczorem w oknie świecę w duchu pamięci o ofiarach i szacun-

ki wobec każdego człowieka i miłości bliźniego.  
 

4. W tym tygodniu przypadają: I piątek i sobota miesiąca. Czcimy Najświętsze Serce Pana  

Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Modlimy się za żyjących i zmarłych Członków Róży  

Różańcowej Zelatora Ryszarda Chmiel. 
 

5. W piątek od godz. 9.00 proszę grupę mężczyzn o rozbiórkę szopki i choinek. 
 

6. Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od. godz. 

16.30. 
 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i I-piątkowa. 
 

8. W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej,  

w czasie Mszy św. błogosławieństwo świec. Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 

czyli Zakonnego. 
 

9. W sobotę od godz. 9.30 miesięczne odwiedziny chorych /dyżur B. Wręczycki/. 
 

10. W niedzielę po Mszach św. tradycyjne błogosławieństwo św. Błażeja chroniące nas przed 
chorobami gardła. 

 

11. Do nabycia jest prasa katolicka: Nasza Arka i Mały Gość dla dzieci. 
 

12. W zakrystii proszę:  
- zamawiać wolne intencje Mszy św. 

- przedłużyć prenumeratę Małego Gościa dla dzieci /roczny koszt 60 zł/. 


