
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

7 – 14 kwietnia 2019 
 

 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.04. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie WERONIKI i ROMANA 

LOOSE. 
 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. dla rodzin SUDA, 
LESIK, DYMAREK, DITZ i ALBERT. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 8.04. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, + ojca Józefa Wolny i + siostrę  

Gertrudę. 
 

WTOREK – 9.04. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Augusta Hadzik, ++ Hildegardę i Egona Pur-

schke, ++ braci Emila, Jana i Walfryda, bratanka Andrzeja, bratanicę Krystynę, wujka 
Pawła Rerch.  

   

ŚRODA – 10.04. 
18.00 – O błog. B., opiekę Św. Anioła Stróża i zdrowie dla MARCINA z ok. 5 rocz. urodzin oraz 

potrz. łaski dla całej rodziny ROBERTA i IZABELI WICHER. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 11.04. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry Agnieszkę i Marię  

z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, ++ teściów Jana i Łucję,  
++ szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron. 

   

PIĄTEK – 12.04. 
 

17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla WERONIKI i WIKTORII  
z ok. rocz. urodzin oraz AGNIESZKI i PIOTRA HUĆ z ok. kol. rocz. ślubu. 

  Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 
 

SOBOTA – 13.04. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie SERAFIN.  
 
 

12.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla JUBILATKI AGNIESZKI LESIK z ok. 90 rocznicy urodzin. 

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04. – Wielki Tydzień /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, + Franciszka Kubosz z 2 żona-

mi, + ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
 

10.00 – /PROCESJA Z PALMAMI, SUMA/ Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  
i zdrowie dla całej rodziny WILKOSZ. 

 

14.30 – Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 
 

1. W okresie pomiędzy świętami, a odpustem parafialnym rozpoczną się prace montażowe 
nowego płotu wokół terenu kościelnego. Środki finansowe na tę niemałą inwestycję prze-
kazał ofiarodawca i w latach ubiegłych został już zamontowany płot przed kościołem. 
Pozostałe środki pozwolą na montaż płotu z 2 stron, zaś 3 stronę będziemy chcieli zrealizo-
wać własnymi środkami w przyszłości. Możemy być bardzo dumni z tego, co przez ostat-
nie lata zostało zrobione materialnie w naszej parafii dzięki Waszej ofiarności! BÓG 
ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary na rozliczne potrzeby naszej parafialnej Wspólnoty  
Św. Urbana w Wędzinie, na jej funkcjonowanie!!! 

 

2. Osobne PODZIĘKOWANIA Rodzinom Kuzaj i Woś za pięknie i szybko odnowioną  
kapliczkę MB na Marcach. 

 

3. Dziękuję za posprzątanie kościoła /I. Loose i S. Jonek/, za prace przy rozbiórce baraku i da-
ry ofiarowane na farski stół. W sobotę od godz. 9.00 bardzo proszę o pomoc w cięciu 
drewna i zwózce do kotłowni. 

 

4. Dziś i za tydzień o godz. 14.30 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 

 

5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa. Po Mszy św. spotkanie dla 
bierzmowańców z kl. VII. O godz. 19.30 w kościele w Borkach czuwanie dla młodzieży.  
Zachęcam młodzież, szczególnie bierzmowańców, wyjazd o godz. 19.15. 

 

6. W sobotę w kościele seminaryjnym w Opolu obchody Światowego Dnia Młodzieży pod  
hasłem Ławka PNP. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja ZAPRASZA przedstawicieli 
każdej parafii diecezji opolskiej. Jest to bardzo zobowiązujące zaproszenie dla młodych. 

 

7. Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Poświę-
cenie palm na każdej Mszy św., o godz. 10.00 procesja do nowego Krzyża Misyjnego i wokół 
kościoła, proszę o godną posługę przy sztandarach żeńskich i męskich. Zostały też odno-
wione 2 sztandary żeński i męski młodzieżowy. 

 

8. W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół CARITAS zaprasza do nabycia baranków wielka-
nocnych i świec paschalików /10 zł/. Wspieramy parafialną CARITAS.  

 

9. Dzieci szkolne przynoszą do zakrystii skarbonki wielkopostne, do której składają Dar Serca 
dla potrzebujących. 

 

10. Od maja do października w 13-ty dzień miesiąca będą odprawione WIECZORY  

FATIMSKIE z procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej. ZAPRASZAM!!! 
 

11. W zakrystii możemy zamawiać intencje mszalne: w sobotę 25 maja o g. 18.00 Msza św. 

koncelebrowana, do nabycia Rycerz Niepokalanej. 
 

12. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: Andrzej Kuzaj i Brygida Kapica. 
 

13. Przypominam, że w sytuacji pogrzebu Zmarłych na cmentarzu, drewniane krzyże obo-
wiązkowo wkładamy do grobu w czasie ustawiania pomnika. Nie wolno ich ustawiać koło 
kaplicy czy w innych miejscach!!! 


