
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

26 maja – 2 czerwca 2019 
 

 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05. – Odpust Parafialny, DZIEŃ MATKI /kolekta inwestycyjna/ 

  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla KARO-

LINY z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
11.00 – Suma Odpustowa: 1) Do B. Op. i św. Urbana w intencji żyjących i ++ PARAFIAN,  

BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW kościoła, wszystkich MATEK w Dniu Ich Święta oraz 
o spokój duszy dla zmarłego Ks. Biskupa Seniora Jana Bagińskiego.  

 2) Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  
dla rodziny TYRAŁA oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny.  

 Procesja eucharystyczna. 
 

15.00 – Nieszpory odpustowe i naboż. majowe w intencji Matek i Rodzin parafii. 
 

PONIEDZIAŁEK – 27.05. – Dni Krzyżowe 
17.30 – Procesja błagalna – krzyż KULIBERDA, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy, 

zdrowie i dobre urodzaje w intencji mieszkańców MARCÓW, GRUCEK i KIEROCIA. 
 Naboż. majowe. 
 

WTOREK – 28.05. – Dni Krzyżowe 
17.30 – Procesja błagalna – krzyż Roj, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie  

i dobre urodzaje w intencji mieszkańców KOWIA. Naboż. majowe.   
 

ŚRODA – 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, Dni Krzyżowe 

17.30 – Procesja błagalna – krzyż Szulc, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie  
i dobre urodzaje w intencji mieszkańców WĘDZINY i PAŹDZIERNI. Naboż. majowe. 

 

CZWARTEK – 30.05. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Joachima Oblong – of. od Róży Różańcowej B. SKLORZ.  
  Naboż. majowe. 
 

PIĄTEK – 31.06. – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA N M P  
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Franciszka Lelonek w 30 rocz. śm., + syna Teodora oraz 

wszystkich ++ z pokr. Świerczok i Lelonek. Naboż. majowe, Nowenna do Ducha Św. 
 

I SOBOTA – 1.06. – Św. Justyna, męczennika, czcimy Niepokalane Serce NMP, Dzień Dziecka 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. powołań kapł., zakon. i misyj. oraz za ++ duszpasterzy 

– of. od Róży Różań. HALINY WICHER – naboż. do Niep. Serca Maryi, Nowenna do Ducha Św.    

  9.30 – Odwiedziny Chorych i Seniorów.  
 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 2.06. /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzi-
nie SERAFIN, JELONEK i KIK oraz opiekę Św. Anioła Stróża dla wnuków i prawnuczek. 

 

10.00 – Za PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW naszego kościoła, ku czci Jezusa Chry-
stusa Najwyższego Kapłana i MBNP w 13 rocznicę święceń kapłańskich i prymicji  
KS. PROBOSZCZA ADAMA JANKOWSKIEGO. 

 Nabożeństwo do NSPJ i Nowenna do Ducha Św. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziękujemy ks. Joachimowi z Bytomia-Miechowic w diecezji gliwickiej za przewodnicze-

nie Sumie odpustowej i wygłoszone Słowo Boże oraz za piątkowy występ dziecięcej grupy  

teatralnej.  
 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory odpustowe i nabożeństwo majowe. 
 

3. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę odpustową inwestycyjną, za tydzień na bieżące płatności 
parafii, a przed kościołem zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 

4. Dziękuję paniom za posprzątanie kościoła /B. Gbur, J. Wacławik/, za przygotowanie  
wystroju świątyni na Odpust i różne prace porządkowe całego terenu kościelnego. Zakoń-
czył się już montaż nowego płotu od strony plebanii. 

 

5. W tym tygodniu DNI KRZYŻOWE. O godz. 17.30 procesje błagalne i Msze św. o dobre uro-
dzaje: w poniedziałek w int. mieszkańców Marców, Grucek i Kierocia – przy krzyżu obok 
rodz. Kuliberda, we wtorek w int. mieszkańców Kowia – przy krzyżu obok rodz. Roj,  
w środę w int. mieszkańców Centrum i Październi – przy krzyżu obok rodz. Szulc. Zapra-
szam Parafian, a szczególnie wszystkich Rolników z Rodzinami, proszę ministrantów, or-
ganistów, poczty sztandarowe, panów z Rady Duszpasterskiej do niesienia krzyża i figury 
zmartwychwstałego oraz przyozdobienie miejsc przy naszych krzyżach – znaku wiary.  

 

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 

6 i 8 szkoły podstawowej. Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Św. 
 

7. W tym tygodniu I sobota m-ca, o godz. 7.30 różaniec wynagradzający, o 8.00 Msza św.  

w intencji powołań ofiar. od Róży Różańcowej Haliny Wicher, od 9.30 odwiedziny Chorych 

i Starszych, o 11.30 próba scholi liturgicznej. 
 

8. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godz. 10.00 zapraszam 

na Mszę św. w intencji Parafian oraz w kol. rocznicę święceń i prymicji ks. Proboszcza. 
 

9. W sobotę 15 czerwca pielgrzymko-wycieczka do Zakopanego i Ludźmierza. Grupa piel-

grzymów będzie liczyć 60 osób! 

 

10. Wolne intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii. 

 

11. Do nabycia Mały Gość Niedzielny dla dzieci. 
 

12. ZAPOWIEDZI: Karolina Kulik i Kamil Huć, zam. w Wędzinie. 
 

13. W czwartek odbył się pogrzeb Śp. Alojzego Kubosz, który przeżył 84 lata. Wieczny odpo-

czynek… Jutro o godz. 11.00 w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu pogrzeb  

Śp. Ks. Biskupa Seniora Jana Bagińskiego. 
 


