
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

10 – 17  luty 2019 
 

 
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do MBNP i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek z mężami  
i wnuków. 

 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, + Franciszka Kubosz  
z żonami, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

  Nabożeństwo eucharystyczne.  
 
PONIEDZIAŁEK – 11.02. – Najśw. Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 
17.00 – Do Miłos. B. za + ojca Teodora w kol. rocz. śm., + męża Jerzego oraz ++ z rodzin  

Roj, Hadzik, Leś i Respondek.  
 
WTOREK – 12.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Pawła Kaczmarzyk w 16 rocz. śm., + syna Ryszarda, ++ rodzi-

ców z obu stron oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca.  
   

ŚRODA – 13.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ siostry Gabrielę i Beatę w 23 rocz. śm., ++ rodziców Marię i Juliu-

sza Szulc, ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, + brata Henryka oraz wszystkich  
++ z rodzin Szulc i Kozala. 

  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

 
CZWARTEK – 14.02. – Święto Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla WALERII KOMPAŁA z ok. 85 rocz. urodzin.  

   
PIĄTEK – 15.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, ++ matkę Zofię i Franciszka Huć  

w rocz. śm. oraz ++ dziadków.  
  

SOBOTA – 16.02. – Parafialny Dzień Seniorów 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Edmunda i Helenę Loose oraz + ojca Józefa Wolny. 
 

11.00 – Do MB Lurdzkiej i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla SENIORÓW, CHORYCH i ich 
OPIEKUNÓW oraz Zespołu CARITAS naszej parafii.  

  Poczęstunek na plebanii dla Seniorów, Chorych i Zespołu CARITAS.  
 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik z ok. urodzin i ++ rodziców.  
 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Marka Korczowskiego w kol. rocz. śm. oraz  
++ z rodzin Korczowski i Sobera. 

  Nabożeństwo eucharystyczne.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. Dzisiejsza kolekta i za tydzień na CELE PARAFIALNE – BÓG ZAPŁAĆ za złożone OFIARY, 
które przyczyniają się do funkcjonowania kościoła i parafii!!! 

 

2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Barbara 

Sklorz i Wiesława Galiczak. 

 

3. W poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – to Światowy Dzień 

Chorych. 

 

4. W środę oddajemy cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

5. W czwartek organizujemy wycieczkę dla ministrantów, scholi oraz dzieci i młodzieży  

do kina Helios w Opolu na film pt. Mia i biały lew opowiadający o przyjaźni między dziew-

czynką i młodym lwem, po filmie przejazd do McDonalds’a. Zapisy u ks. proboszcza, koszt 

od 1 os. 20 zł, rodzeństwo od 1 os. 15 zł za bilet do kina. Wyjazd o godz. 11.00 z parkingu 

kościoła. 

 

6. W czasie 2-tygodniowych ferii zimowych w piątki nie będzie Mszy św. szkolnej dla dzieci  

i młodzieży oraz spotkań dla bierzmowańców. Dzieciom i młodzieży życzę dobrego wypo-

czynku! 

 

7. W sobotę odbędzie się Parafialny Dzień Seniorów. O godz. 11.00 Msza św. ku czci  
MB Lurdzkiej i MBNP w intencji osób starszych, chorych i ich opiekunów oraz Zespołu  

Caritas naszej parafii, po Mszy św. na plebanii będzie poczęstunek dla starszych, chorych  

i Zespołu CARITAS. ZAPRASZAM!!!  

 

8. W zakrystii lub telefonicznie proszę zamawiać wolne intencje Mszy św. w miesiącu marcu 

i następnych. Bardzo proszę, aby w naszym kościele nie było wolnych intencji! 

 

9. W marcu chcemy podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a Nienarodzonego, 

które istnieje od wielu lat w naszej parafii. Dziękuję Parafianom, którzy co roku praktykują 
to dobre dzieło w swoim życiu, zachęcam i w tym roku, a szczególnie nowe osoby. 

 

10. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże. 

 

11. INFORMACJA: w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciasnej lub telefonicznie do końca lutego 
mogą się zgłaszać pary małżeńskie, które obchodzą w tym roku jubileusze: 50, 55, 60 i 65-

lecia małżeństwa.  
 


