
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

24 – 31 marzec 2019 
 

 
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 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek i Ku-
bosz. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.03. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, Dzień Świętości Życia 
  7.00 – Do cierp. Chrystusa i MB Bol. za + ojca Bernarda Lesik, ++ Ryszarda Osyra, brata  

Józefa, siostrę Bernadetę, szwagrów Benedykta i Gerharda, ++ dziadków Lesik, Hadzik, 
Osyra, Wiendlocha oraz dusze ++ z tego miejsca. Duchowa Adopcja. 

 

18.00 – Do MBNP za PARAFIAN, szczególnie osoby podejmujące Duchową Adopcję dziecka 
poczętego, a nienarodzonego o błog. B., zdrowie i wytrwanie w tym dobrym dziele.  

  Duchowa Adopcja. 
   

WTOREK – 26.03. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdrowie w rodzinach 

MARII LESCHIK. 
   

ŚRODA – 27.03. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ Małgorzatę Zug z mężem Kornelem, + Mariana Zug oraz  

++ z pokr. Suda i Zug. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 28.03.  
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Julię Gruca w rocz. śm., + ojca Teodora oraz ++ Matyldę  

i Emila Chmiel. 
 

PIĄTEK – 29.03.  
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz ++ dziad-

ków. Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 
 

SOBOTA – 30.03. 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla MARKA 

KOWALSKIEGO z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

/ZMIANA CZASU Z ZIMOWEGO NA LETNI/ 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03. – Laetare /kolekta INWESTYCYJNA SPECJALNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., i zdrowie dla  

JUBILATKI URSZULI MĘCKA z ok. 50 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – /SUMA/ Do Św. Józefa i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdrowie  
z ok. 83 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny JÓZEFA i MARII POPANDA. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 
 

1. Kolekta na bieżące płatności parafii, w przyszłą niedzielę inwestycyjna specjalna na malo-
wanie kościoła i ocieplanie plebanii – BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary, także na kwiaty  
do Bożego Grobu! Planujemy również odnowić kapliczkę na Marcach, gdzie znajduje się 
piękny wizerunek MB Nieustającej pomocy. 

 
2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /Halina Wicher i Teresa Toman/. 

 

3. DZIĘKUJĘ Mężczyznom za pomoc przy cięciu drewna w baraku, w sobotę od godz. 9.00 
również bardzo proszę o chętną pomoc do dalszych prac porządkowych. 

 
4. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to Dzień Świętości Życia. ZAPRA-

SZAM na Mszę św. o godz. 7.00 lub 18.00 z podjęciem Duchowej Adopcji dziecka. Wszyscy 
adoptujący zostaną wpisani do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja 
rozpoczęła się w naszej parafii w Roku Jubileuszowym 2000. 

 
5. W środę po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 spotkanie członków Parafialnej Rady Dusz-

pasterskiej. Radnych proszę o niezawodne przybycie! 

 
6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa za Zmarłych.  

 
7. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 29 i 30 marca /piątek i sobota/ w godzi-

nach otwarcia sklepu Ania w Wędzinie odbędzie się zbiórka żywności. Z zebranych produk-
tów zespół przygotuje paczki świąteczne dla Parafian będących w potrzebie. Dziękuję  
za otwarte serca i chęć pomocy bliźnim! 

 
8. Z soboty na niedzielę na Jasnej Górze krajowe nocne czuwanie dla Apostolatu Rodzin Szen-

sztackich, wyjazd na Apel Jasnogórski o godz. 19.30. W sobotę 6 kwietnia w Sanktuarium 
MB Szensztackiej w Winowie k. Opola odbędzie się wielkopostne czuwanie dla Rodzin 
Szensztackich diecezji opolskiej, również zapraszam na ten wyjazd, o godz. 19.30 Msza św.  
i Apel Maryjny. Zgłoszenia chętnych w zakrystii. 

 
9. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas zimowy na letni. 

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

kontemplować oblicze cierpiącego Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej. DZIĘKUJEMY z ks. 
Damianem za wyższą frekwencję niż zwykle. 

 
11. W zakrystii proszę zamawiać intencje mszalne w kolejnych miesiącach roku. 

 

12. W jedną z sobót czerwca organizujemy pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium MB 
Fatimskiej w Zakopanem i Bazyliki MB Wniebowziętej w Ludźmierzu, gdzie jest figurka 
MB ludźmierskiej zwana Gaździną Podhala. ZAPRASZAM do chętnego i licznego 
udziału! 

 


