
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

21 – 28 kwiecień 2019 
 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21.04. /kolekta INWESTYCYJNA/ 

  7.00 – REZUREKCJA Z PROCESJĄ Do Chryst. Zmartw. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dal-
sze błog. B., opiekę i zdrowie dla BERNARDA WRĘCZYCKIEGO z ok. 70 rocz. urodzin  
i potrz. łaski dla całej RODZINY. 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie dla SYLWII i PIOTRA KULIBERDA z ok. 2 rocz. ślubu oraz potrz. łaski dla całej 
RODZINY. 

14.30 –Nieszpory Wielkanocne /Zajączek/. 
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 22.04.  

8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzi-
nie MARII LESCHIK. 

10.00 – Do Chrystusa Zmartw. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla 
całej rodziny MARII i JÓZEFA POPANDA oraz za ++ rodziców z obu stron i rodzeństwo.  

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 23.04. 
11.00 – Sieraków Śląski: Konwent wielkanocny kapłanów dekanatu Olesno. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, Sklorz, 

Jalowiecki, Kończak i Flak. 
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 24.04. 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., dary Ducha Św. 

i dobre wyniki w nauce dla SEBASTIANA z ok. 10 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej 
rodziny WILKOSZ. 

18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., zdrowie, dary 
Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla JULII z ok. 12 rocz. urodzin i potrz. łaski dla  
całej rodziny ROJ i PIECHOTA. Modlitwa do MBNP. 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 25.04. – Dzień Św. Marka 
18.00 – Ku czci Św. Marka o błog. B., opiekę i zdrowie dla Parafian, szczególnie ROLNIKÓW  

z RODZINAMI w pracy na roli i dobre urodzaje. Procesja o dobre urodzaje do Krzyża Misyj-
nego. 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 26.04.  

18.00 –  /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, ++ rodziców Marię  
i Juliusza Szulc, + brata Henryka, ++ siostry Gabrielę i Beatę oraz ++ z rodzin Szulc  
i Kozala. Spotkanie bierzmowańców z kl. 8. 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 27.04. 

  8.00 – Do Chrystusa Zmartw. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ dziadków 
Chmiel i Gbur. 

15.00 – /Dzięk-Jubil/ Do Anioła Stróża, o błog. B. i zdrowie dla rocznego dziecka MILENY HUĆ, 
dla rodzin KULIK i HUĆ oraz do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. 
i zdrowie dla JUBILATKI ELŻBIETY KULIK z ok. 50 rocznicy urodzin. 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.04. /kolekta na Caritas diecezji/  
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz + ojca Józefa Wolny. 
10.00 – Do Chrystusa Zmartw. i MBNP dziękując za otrz. łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ w kol. rocz. ślubu oraz dary Ducha Św. 
dla dzieci. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Podziękowania za: 

- dary przekazane w czasie zbiórki żywności Caritas  

- świąteczne sprzątanie /G. Wieczorek i K. Kuzaj/, szczególnie Rodzinie Chmiel za przygo-
towanie Ciemnicy, Bożego Grobu i wystroju świątecznego kościoła oraz inne prace 

- świąteczną kolektę inwestycyjną i ofiary dla chrześcijan w Ziemi Świętej, od maja kolekty 

będą przeznaczanie m.in. na nowe bramy i furtkę na cmentarzu 

- Parafianom i Gościom za chrześcijańskie przeżycie Triduum Paschalnego: liturgicznej 

służbie ołtarza, scholi, niosącym sztandary, baldachim, figurę Zmartwychwstałego  

i Krzyż oraz prowadzącym śpiewy i grę na organach. 
 
 

2. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam na nieszpory wielkanocne – będzie Zajączek. 

 

3. Jutro II dzień świąt, porządek Mszy św. niedzielny, kolekta na potrzeby naszej parafii, 
wspieramy także katolicką uczelnię w Lublinie.  

 

4. Chciejmy trwać w radosnej Oktawie Wielkanocy, zapraszam do liczniejszego udziału  
w Mszach św. w ciągu tygodnia i przez cały Okres Wielkanocny.  

 

5. We wtorek o godz. 11.00 w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Sierakowie Śl. Konwent Wiel-

kanocy kapłanów dekanatu oleskiego. 

 

6. W czwartek dzień modlitwy o dobre urodzaje ku czci Św. Marka – zapraszam wszystkich 

Parafian, a szczególnie Rolników z Rodzinami na Mszę św. o godz. 18.00 z procesją  

do nowego Krzyża Misyjnego. Ważna jest nasza modlitwa o dobre urodzaje ziemi, dlate-

go Pan Bóg liczy na naszą obecność i modlitwę, które są dziś bardzo potrzebne, zapra-

szam również poczty sztandarowe! 

 

7. W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Msza św. szkolna o godz. 18.00 i spotkanie kandydatów do bierzmowania  
z kl. 8 Szkoły Podstawowej. O godz. 19.30 dekanalne czuwanie młodzieży w Łowoszowie 

pod hasłem: Jakie narzeczeństwo takie małżeństwo. ZAPRASZAM!!! 

 

8. W sobotę od godz. 9.00 bardzo proszę do pomocy mężczyzn z piłami spalinowymi  

do cięcia i układania drewna opałowego. Bóg Zapłać za każdą chętną pomoc!!! 

 

9. W sobotę o godz. 11.00 próba śpiewów scholi liturgicznej. 

 

10. Za tydzień obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się 75 Tydzień Miłosier-

dzia, kolekta na Caritas diecezji opolskiej. 

 

 
 

11. Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii bądź telefonicznie. 
 

12. W zakrystii możemy nabyć kolorową gazetkę o Peregrynacji Obrazu MB Częstochow-
skiej w 1995 r. Zachęcam do nabycia na pamiątkę /10 zł/! 


