
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

13 – 20 października 2019 
 

 
 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10. – 19 DZIEŃ PAPIESKI /kolekta parafialna/, Dzień Fatimski 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ rodziny i pokr. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla ELŻBIETY i JERZEGO KRAWCZYK z ok. 55 rocznicy ślubu oraz dary Ducha Św.  
dla córek z rodzinami, wnuków i prawnuków.  

 

14.30 – Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec w int. Strażaków, Radnych, Organistów, Rodzin Szensztackich, 
Apostolatu Margaretka, Zespołu Caritas, noszących Szkaplerz MB, podejmujących Duchową  
Adopcję – procesja z figurą Matki Bożej i świecami wokół kościoła. 

 

PONIEDZIAŁEK – 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. B. Sklorz oraz nauczycieli i wychowawców. 
17.30 – Do MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w Ro-

dzinach PAWELCZYK i TOMAN. 
    

WTOREK – 15.10. – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Dra Kościoła 

17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. R. Chmiel. 
17.30 – Do Miłos. B. za + matkę Florentynę Huć w kol. rocz. urodzin, + ojca Franciszka,  

++ rodziców Matyldę i Augustyna Tyrała, + siostrę Teresę i wszystkich ++ z rodziny. 
 

ŚRODA – 16.10. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska 
  6.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Leschik – Czciciele MB. 
  7.00 –  Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w ro-

dzinie KONIECKO. 
   
 

CZWARTEK – 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. A. Kaczmarzyk. 
17.30 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś w rocz. śm. oraz ++ dziadków z obu 

stron. 
 

PIĄTEK – 18.10. – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 
17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla rodziny ALOJZEGO GRUCA. 
 Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodziców.  
 

 

SOBOTA – 19.10. 
  7.30 – Różaniec w int. Starszych, Chorych i Cierpiących – Czciciele Matki Bożej. 
  8.00 – Do MB Różańc. i Szenszt. w intencji tworzącej się nowej Róży Róż. z modlitwą rodzi-

ców za dzieci oraz 30 Rodzin Szensztackich parafii. 

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10. – NIEDZIELA MISYJNA /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny. 
 

10.00 –1/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla BARBARY i GERARDA URBAŃCZYK z ok. 30 rocznicy ślubu oraz potrz. łaski dla całej  
rodziny URBAŃCZYK, DRZYZGA i WACŁAWIK.  

 2/ Za Parafian żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła. 
 

14.30 – Różaniec Misyjny w int. mieszkańców: Centrum, Kierocia, Grucek, Marców, Kowia, Październi  
i Domów Celnych. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

 

1. Dzisiaj Parafialna CARITAS rozprowadza Kremówki Papieskie /15 zł/. Cel akcji jest 
CHARYTATYWNY. Przed kościołem zbiórka na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
Dziękuję Paniom z Zespołu Caritas za zaangażowanie w parafialny obchód Dnia Papie-
skiego ku czci Św. Jana Pawła II. 
 

2. Dziś o godz. 14.30 zapraszam PARAFIAN – Czcicieli Matki Bożej na ostatnie w tym ro-
ku Nabożeństwo Fatimskie, figurę poniosą Strażacy OSP Wędzina, zapraszam poczty 
sztandarowe, weźmy ze sobą świece. O godz. 16.00 w kościele Św. Anny w Oleśnie spotka-
nie dla członkiń Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego i Msza św. z udziałem 
ks. Biskupa Andrzeja Czai. Zostaną również przyjęte nowe kobiety do tej diecezjalnej 
wspólnoty liczącej ponad 300 osób z całej diecezji. 
 

3. Kolekty dzisiejsza i za tydzień na potrzeby parafii i Misji Św. /płot na cmentarzu/. Bóg  
Zapłać za składane co tydzień ofiary na ważne CELE parafialne, diecezjalne i inne zbiórki. 
 

4. Dziękuję Paniom, które troszczą się o sprzątanie kościoła /K. Chmiel i A. Chmiel/. 
 

5. Dziękuję Mieszkańcom parafii za podzielenie się darami oraz przewiezienie ich do klaszto-
ru O. Franciszkanów w Borkach i domu Sióstr Św. Józefa w Sierakowie. Dziękuję Parafia-
nom za dary na stół plebanijny.  

 

6. Osobne podziękowania dla Strażaków OSP Wędzina za naprawienie dachówek na dachu 
z tyłu kościoła oraz przygotowanie terenu do montażu ostatniej części płotu wokół terenu 
kościoła i plebanii, który zawsze stanowi całość zabudowań kościelnych każdej parafii.  
Strażacy zadeklarowali także wyczyszczenie dachówek z tyłu kościoła z zielonego nalotu, 
który pokrywa dachówki, kiedy jest wilgoć w okresie jesienno-zimowym. 

 

7. Powstała inicjatywa duszpasterska utworzenia w naszej parafii Róży Różańcowej z mo-
dlitwą rodziców za swoje dzieci i wnuki. Zapraszam do wstąpienia do tej Wspólnoty Mo-
dlitewnej zwłaszcza młodych rodziców oraz dziadków. Więcej w gazetce na 1 stronie! 

 

8. Od poniedziałku różaniec o godz. 17.00, a Msza św. o godz. 17.30. Zapraszam do wspól-
notowej modlitwy w powierzanych INTENCJACH! 

 

9. W piątek o godz. 17.00 Msza św. św. szkolna z modlitwą różańcową, po Mszy św. spotkanie 
dla bierzmowańców z kl. 8 szkoły podstawowej i 1 kl. ponadpodstawowej /11 osób/. O godz. 
20.00 w Borkach W. Młodzieżowy Wieczór Franciszkański pod hasłem Misja Specjalna.  
ZAPRASZAM młodzież, szczególnie bierzmowańców. 

 

10. W sobotę zmiana Mszy św. na godz. 8.00. 
 

11. Za tydzień Niedziela Misyjna – w naszej parafii będziemy gościć ks. Jerzego Łapińskie-
go, Misjonarza Zgromadzenia Św. Rodziny, który wygłosi Słowo Boże. 

 

12. Proszę zamawiać intencje mszalne na 2020 r. Bóg Zapłać za wszystkie zamawiane w cią-
gu roku intencje. 

 

13. W zakrystii możemy składać ZALECKI za naszych bliskich Zmarłych. Kartki są wyłożone 
na stoliku w przedsionku kościoła. Bóg Zapłać za Wasze ofiary wypominkowe. 


