
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

3 – 10 marzec 2019 
 

 
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.03. – Adoracja Najświętszego Sakramentu /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla JÓZEFA WOŁEK z ok. 66 rocz. urodzin. 
10.00 – /SUMA/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla ZUZI i ANTKA ROJ z ok. rocz. urodzin oraz potrz. 
łaski dla rodzin ROJ i PIECHOTA. Rozpoczęcie Adoracji – godziny adoracyjne.  

14.30 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji. 
PONIEDZIAŁEK – 4.03. – Święto Św. Kazimierza, Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN z podz. za zamawiane intencje mszalne, o błog., zdrowie i ducha poboż-

ności eucharystycznej – Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

17.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B. i zdrowie dla brata oraz do Miłos. B. za ++ rodziców  
Łucję i Franciszka Sklorz.  

WTOREK – 5.03. – Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN z podz. za zamawiane intencje mszalne, o błog. B., zdrowie i ducha  

pobożności eucharystycznej – Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

17.00 – Do Miłos. B. za + ojca Mariana Karolak z ok. rocz. urodzin – of. od syna Mieczysława z ro-
dziną. 

ŚRODA POPIELCOWA – 6.03. – I Dzień Rekolekcji, post ścisły /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za PARAFIAN, o błog. B., opiekę Św. Urbana i MBNP, z prośbą o chrześcijańskie prze-

życie Rekolekcji i Wielkiego Postu – nauka ogólna.  
18.00 – Do Miłos. B. za + Waleskę Muszalik w rocz. śm., + siostrę Helenę i + ks. Alojzego  

Muszalika – nauka ogólna.  
I CZWARTEK PO POPIELCU – 7.03. – II Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ Korneliusza i Małgorzatę Zug, + syna Mariana i ++ dziadków – na-

uka ogólna. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
17.00 – Nauka rekol. dla dzieci szkolnych, kandydatów do bierzmowania i młodzieży ponadgimnazjalnej. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców i braci z obu stron oraz ++ z pokr. Wilkosz, Lelonek  

i Giza – nauka ogólna. Nauka rekol. dla mężczyzn, ojców, mężów, wdowców i osób samotnych. 
PIĄTEK PO POPIELCU – 8.03. – III Dzień Rekolekcji, Dzień Kobiet 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla KLA-

RY WOLNY w dniu 91 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej RODZINY – nauka ogólna. 
17.00 – Spowiedź św. rekolekcyjna. 
17.30 – Droga Krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – /Szkolna/ 1/ W int. żyjących i ++ Kobiet naszej parafii w Dniu Ich Święta. 
 2/ Za ++ polecanych w Wypominkach na Drodze Krzyżowej – nauka ogólna. Nauka rekol. 

dla kobiet, matek, żon, wdów i osób samotnych. 
SOBOTA PO POPIELCU – 9.03. – IV Dzień Rekolekcji 

  8.00 – Do MB Uzdr. Chorych i Nieust. Pomocy, z prośbą o błog. B., zdrowie i potrz. łaski  
dla chorych, starszych i opiek. się chorymi – nauka ogólna. Sakrament Namaszczenia Cho-
rych, po Mszy św. błogosławieństwo lurdzkie Najświętszym Sakramentem. 

  9.45 – Odwiedziny Chorych. 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/ – Spowiedź św. rekolekcyjna. 
18.00 – Za PARAFIAN, wstaw. Św. Urbana i MBNP, o błog. B. i dobrą pogodę na czas zasiewów  

i prac polowych dla ROLNIKÓW i ich RODZIN – nauka ogólna. 
Nauka rekol. dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Zespołu Caritas, Róż Różańcowych, Rodzin 
Szensztackich i Apostolatu Margaretka. 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03. – Zakończenie Rekolekcji /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za + męża Benedykta z rodzicami, + ojca Ryszarda,  

++ dziadków z obu stron i ++, którzy w tym gosp. pracowali – nauka ogólna.  
10.00 – Do Miłos. B. za + syna Krzysztofa Wiener, + Józefa Winer, + Józefa Kasprzik  

i ++ rodziców z tych stron – nauka ogólna. 
14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam Parafian wg następującego planu: 
 

  do 11.30 – uczestnicy Mszy św. 
  11.30 – Marce, Grucki, Kowie   12.30 – Kierocie, Domy Celne 
  13.30 – Centrum, Październia  14.30 – Dzieci i młodzież szkolna 
 

2. W poniedziałek i we wtorek Dni Eucharystyczne. Rozpoczęcie adoracji po Mszach św.  
o godz. 8.00 według  podanego planu: 

  9.00 – Marce, Grucki    10.00 – Kowie  
11.00 – Kierocie, Domy Celne            12.00 – Centrum, Październia 
13.00 – Róże Różańcowe żeńskie 14.00 – Róże Różańcowe męskie    
15.00 – Rodziny Szensztackie, Apostolat Margaretka 
16.00 – Adoracja dowolna – błogosławieństwo i Msza św. o godz. 17.00 

Zachęcam, aby znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w Eucharystii i powierzenie Mu spraw 

parafialnych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych. 
 

3. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na POTRZEBY PARAFIALNE, w przyszłą niedzielę ofiary kolektowe 
przekażemy o. Rekolekcjoniście w podziękowaniu za trud głoszenia rekolekcji. 
 

4. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Ewa Szopa  
i Halina Kostorz. Od kwietnia w okresie wiosenno-letnim sprzątanie kościoła będzie tylko 
w soboty, w okresie jesienno-zimowym w poniedziałki i soboty. 

 

 

5. W Środę Popielcową rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu – posypanie głów popiołem  
na Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły; tzn. jakościowy i ilo-
ściowy oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Rozpoczynamy Rekolekcje Wielko-
postne pod hasłem: W mocy Bożego Ducha, które poprowadzi KSIĄDZ JERZY ŁAPIŃSKI. 
Bardzo proszę zarezerwować sobie czas na rekolekcje jako duchowe wprowadzenie w Wiel-
ki Post. Po Mszy św. o godz. 18.00 dzieci odbiorą w zakrystii skarbonki wielkopostne.  
Kolekta na ogrzewanie budynków kościelnych. 

6. Okazja do spowiedzi św. rekolekcyjnej przed każdą Mszą św. 
 

7. Rozpoczyna się czas przystępowania do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. W Wielkim 
Poście przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w zaba-
wach.  

 

8. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu kwartalne dni modlitw o ducha poku-

ty w rodzinach.  
 

9. W piątek o godz. 17.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami w intencji nadużyć 
duchownych wobec małoletnich /z inicjatywy Episkopatu Polski/. Wypominki możemy 
składać w zakrystii, kartki są wyłożone na stoliku. 

10. W sobotę od godz. 9.45 rekolekcyjne odwiedziny chorych i starszych, o godz. 17.00 Adora-
cja Najświętszego Sakramentu w ciszy o dobre owoce rekolekcji. 

11. W niedziele wielkopostne zapraszam na Gorzkie Żale o godz. 14.30 z kazaniem pasyj-
nym, które wygłosi KSIĄDZ DAMIAN CHOLEWA, wikary z Olesna, duszpasterz młodzieży  
dekanatu oleskiego. 

12. W przedsionku możemy składać wg uznania ofiary na kwiaty do Bożego Grobu /koszt 
kwiatów to ok. 1200 zł/. 

13. W zakrystii proszę o zamawianie wolnych intencji mszalnych, dla Zelatorów jest marcowy 
Rycerz Niepokalanej. 

14. W sobotę w Koźlu odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Rusina, lat 94, ojca ks. Rafała Rusina,  
byłego proboszcza naszej parafii, obecnie proboszcza w Grzędzinie. Wieczny odpoczynek… 


