
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

17 – 24 marzec 2019 
 

 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03. – Ad gentes /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Stefana Męcka w 11 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron 

oraz + siostrę Irenę i + brata Jana. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny i pokr. 
 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 
PONIEDZIAŁEK – 18.03. 
18.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nach PAWELCZYK i TOMAN.  
   

WTOREK – 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca NMP 
18.00 – Ku czci Św. Józefa w intencji PARAFIAN, szczególnie Mężczyzn, Ojców, Mężów,  

Kawalerów i Młodzieńców naszej parafii, o błog. B., opiekę, zdrowie i potrz. łaski.  
   

ŚRODA – 20.03. 
18.00 – O błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny i dusze  

w czyśćcu cierpiące /Goinda/.  
 

 Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 
CZWARTEK – 21.03.  
  7.00 – Do Miłos. B. i MB Bol. za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców Piotra i Agnieszkę Osy-

ra, ++ Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, + siostrę, braci, całe  
++ pokr., + Franciszkę Zug z rodzeństwem i rodzicami. 

 
PIĄTEK – 22.03.  
16.30 – Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 
17.00 –  /Szkolna/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Teodora Lelonek, ++ Jadwigę i Piotra Świer-

czok, ++ Marię i Ryszarda Kubik, + Józefa Kubik i ++ pokr.  
   

19.30 – CZUWANIE MŁODZIEŻY W ŁOWOSZOWIE. 
 

SOBOTA – 23.03. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla FRANCISZKA WOŚ i całej RODZINY.  
 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. z otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie 

RYSZARDA CHMIEL.  
 

10.00 – Do Miłos. B. za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek i Kubosz. 
 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na ważne potrzeby naszej parafialnej Wspólnoty, do puszki na Mi-
syjne Dzieło Pomocy Misjonarzom i na kwiaty do Bożego Grobu. 

 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Magdalena 
Drzyzga i Aleksandra Krawczyk. 

 

3. PODZIĘKOWANIA dla Rodziny za przekazanie krzyża, który został odnowiony oraz  
PARAFIANOM za pomoc w pracach w ogrodzie przy kościele i plebanii. 

 

4. W środę uroczystość Św. Józefa, wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców naszej parafii zapra-
szam na Mszę św. o godz. 18.00, również Kobiety naszej parafii. 

 

5. W piątek o godz. 16.30 Droga Krzyżowa z Zaleckami za Zmarłych z naszych rodzin, o godz. 
17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 

 
 

6. W piątek o godz. 19.30 wielkopostne czuwanie młodzieżowe w kościele w Łowoszowie o Sile 

Bożego Miłosierdzia. Wyjazd młodzieży o godz. 19.15. 
 

7. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie modlitwy 
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za wspólnotowe odprawienie Drogi Krzyżowej możemy 
zyskać odpust zupełny. 
 

8. W sobotę o godz. 9.00 bardzo proszę do pomocy 10-12 mężczyzn, również z piłami spali-
nowymi do cięcia drewna w baraku, proszę też traktor z przyczepą do przewozu drewna  
do kotłowni. To pierwszy etap likwidacji drewnianego baraku. 

 

9. W niedzielę o godz. 14.30 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

10. ZACHĘCAM Parafian, szczególnie Kobiety do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji dziecka 

poczętego, a nienarodzonego. W poniedziałek 25 marca o godz. 18.00 będzie Msza św.  
w intencji osób, które trwają w tym dziele oraz chcą się włączyć do tej formy modlitwy. 

 

11. Dzieci pamiętają o jałmużnie wielkopostnej składanej do skarbonki. Rodziców i Dziadków 
proszę o zmotywowanie swoich dzieci. 

 

12. Kieruję prośbę do wszystkich PARAFIAN, którzy na Mszach św. chodzą na tzw. ofiarę, 
aby solidaryzować się wzajemnie, kiedy są intencje: za Kobiety, Mężczyzn, a zwłaszcza  
za Róże Różańcowe, aby nie robić różnic, że idą tylko Kobiety albo tylko Mężczyźni. Prze-
myślmy tę kwestię i odpowiednio podejdźmy do tej sprawy – BÓG ZAPŁAĆ! 

 

13. W zakrystii możemy zamawiać intencje mszalne. 
 

14. Sakrament Bierzmowania w dekanacie oleskim będzie udzielany przez ks. Biskupa  
w sobotę 12 maja: o godz. 15.00 w Zborowskiem /młodzież naszej parafii/, o godz. 18.00 
w Oleśnie. 

 

15. W sobotę 30 marca na Jasnej Górze odbędzie się Krajowy Zjazd Apostolatu MB Szen-
sztackiej, początek czuwania od godz. 17.00, zapisy chętnych na wyjazd w zakrystii.  

 

16. Byłej i nowej Pani Sołtys Teresie Kozala oraz Radzie Sołeckiej nowej kadencji życzę 
błog. Bożego, zdrowia i motywacji do działania dla dobra lokalnej społeczności Wędziny 
i parafialnej Wspólnoty. 


