
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

17 – 24  luty 2019 
 

 
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. 
 
PONIEDZIAŁEK – 18.02. 
17.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie 

EMILA CHMIEL. 
 
WTOREK – 19.02. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla GABRIELI KOWALSKIEJ z ok. 33 rocz. urodzin. 
 
ŚRODA – 20.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć, 

++ dziadków, + ojca Józefa Gryga oraz dusze ++ z tej rodziny. 
  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 
CZWARTEK – 21.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + syna Mariusza Jelonek z ok. rocz. urodzin.  
   

PIĄTEK – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel 

oraz ++ dziadków z obu stron. 
  

SOBOTA – 23.02. – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
  8.00 – Do Miłos. B. i MBNP za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców Ryszarda Huć 

i Engelberta Wengel, + siostrę Małgorzatę z mężem Jerzym i ++ pokr. 
 

15.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  
i zdrowie dla Jubilata JANA z ok. 50 rocznicy urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny  
SKOWRONEK.     

 
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02. /kolekta inwestycyjna/ 
   8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże dla KAMILA w dniu urodzin  

i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – /SUMA/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie SABINY KUCHARCZYK, dary Ducha Św. dla dzieci, wnuków i pra-
wnuków oraz do Miłos. B. za + męża i ojca Tadeusza, + zięcia Dariusza, + brata  
Andrzeja i ++ rodziców z obu stron. 

  Nabożeństwo eucharystyczne.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na POTRZEBY PARAFIALNE, na przyszłą niedzielę kolekta  

tzw. inwestycyjna specjalna na malowanie kościoła i ocieplanie plebanii. 

 

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

Lizurej i Maria Gryga. 

 

3. Dziękuję za wszystkie prace przy kościele i plebanii. 

 

4. Dziękuję Paniom z Zespołu CARITAS za przygotowanie parafialnego Dnia Seniorów,  

a Parafianom za modlitewny udział we Mszy św. i radosne spotkanie przy stole na ple-

banii. Gościliśmy Siostrę Zakonną Bogumiłę z Sierakowa Śl. 

 

5. We wtorek i w piątek o godz. 11.00 wyjazd dla ministrantów na basen w Oleśnie /według 

punktacji w miesiącu styczniu/. 

 

6. W piątek nie będzie Mszy św. szkolnej dla dzieci i młodzieży. W kościele w Borkach Wiel-

kich o godz. 19.30 czuwanie młodzieżowe. 

 

7. W sobotę o godz. 11.00 próba śpiewów dla scholi liturgicznej. O godz. 18.00 w klubie  

spotkanie sprawozdawcze za 2018 r. dla Strażaków i Sympatyków.   

 

8. Kobiety, które chcą należeć do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego z sie-

dzibą w Oleśnie, proszę o oddanie w zakrystii wypełnionych DEKLARACJI KANDY-
DATKI /wzięto 20 sztuk/. 

 

9. W zakrystii możemy zamawiać wolne intencje Mszy św. 

 

10. INFORMACJA: Wójt Gminy Ciasna zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy do korzy-

stania z dmuchanych atrakcji – zjeżdżalni, które będą nieodpłatnie udostępnione na hali 
sportowej w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w terminie 18 – 22 lutego br. /od poniedziałku  
do piątku/. 

 

11. Dzieciom i młodzieży życzę dobrego wypoczynku! 

 

 

 


