
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

6 – 13 października 2019 
 

 
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża Alojzego Kubosz, ++ rodziców z obu stron i ++ pokr. z obu 

stron. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie SYLWII i PIOTRA KULIBERDA. 

 

14.30 – Różaniec w int. Radnych Parafii, Organistów, Rodzin Szensztackich, Apostolatu Margaretka,  
Zespołu Caritas, noszących Szkaplerz MB, podejmujących Duchową Adopcję oraz Chorych i Star-
szych w naszej parafii – o świętość życia chrześcijańskiego. 

 

PONIEDZIAŁEK – 7.10. – N M P Różańcowej 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. H. Wicher. 
18.00 – Do Anioła Stróża i MB Różańcowej, z prośbą o opiekę, zdrowie i Dary Ducha Św.  

dla AMELII CHMIEL z ok. 9 rocz. urodzin i błog. B. w RODZINIE. 
    

WTOREK – 8.10. 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Wieczorek. 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Eugeniusza Osyra w 18 rocz. śm., + ojca Ryszarda,  

+ teścia Jana oraz ++ z pokr. Osyra i Szopa. 
 

ŚRODA – 9.10. 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Chmiel. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Ritę i Pawła Huć oraz ++ z rodziny i pokr. 
   

CZWARTEK – 10.10. 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Jonek. 
18.00 – Do B. Op. i MB Szensztackiej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę  

i zdrowie dla MARKA i GABRIELI KOWALSKICH z ok. rocz. ślubu. 
   

PIĄTEK – 11.10.  
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Jerzego i Jadwigę Kus, ++ Franciszka i Gertrudę 

Kempa oraz ++ dziadków i całe pokr. 
 Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodziców.  
 

SOBOTA – 12.10. 
  6.30 – Różaniec w int. Starszych, Chorych i Cierpiących – Czciciele Matki Bożej. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Agnieszkę Strzoda i dusze w czyśćcu cierp. – of. od siostrzeńca Josefa  

Leschik.   
 

 

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 Parafii, Organistów, Rodzin Szensz-
tackich, Apostolatu Margaretka, Zespołu Caritas, noszących Szkaplerz MB, podejmujących Du-
chową Adopcję w naszej parafii – procesja z figurą Matki Bożej. 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta dzisiejsza na bieżące płatności parafii, w przyszłą niedzielę na potrzeby cmentarza 
/bramy i płot od wejścia/– Bóg Zapłać za wszystkie ofiary. Z Bożą i ludzką pomocą realizu-
jemy ważne zadania duszpasterskie i inwestycyjne w naszej parafii. 

 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu: A. Paszewska i I. Wrę-
czycka. 

 

3. BÓG ZAPŁAĆ Parafianom, którzy w miesiącach letnich chętnie ofiarowali piękne kwia-
ty do naszego kościoła /ostatnie kwiaty były kupione na Odpust 26 maja!/. 
 

4. W czasie ostatniej wichury na dachu z tyłu kościoła zostało zerwanych kilka dachówek. 
Oględzin dokonała Straż z Sierakowa, a naprawienie dachu zaoferowała nasza OSP.  

 

5. W tygodniu zapraszam PARAFIAN na modlitwę różańcową. W tym roku przez cały paź-
dziernik Ministranci wybierają w zakrystii 1 intencję, w której modlą się na różańcu  
np. za rodzinę, o powołania, za kolegów, za zmarłych itp., intencji jest aż 31. 
 

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. św. szkolna dla dzieci i młodzieży z różańcem, po Mszy 
św. spotkanie dla bierzmowańców z kl. 6 i 7 szkoły podstawowej – obecność obowiązkowa! 

 

7. W sobotę od godz. 9.00 proszę mężczyzn o tradycyjne zebranie i przewiezienie darów  
dla O. Franciszkanów w Borkach Wielkich i Sióstr Św. Józefa w Sierakowie Śląskim: 
- Centrum i Kierocie: Joachim Lesik, Michał Kasprzik, Brunon Paprotny,  
- Grucki i Kowie: Rajmund Gbur, Grzegorz Wacławik, Sebastian Kozala, Mateusz Gaida, 
- Marce: Roman Loose.  

 

Bóg Zapłać za Waszą wrażliwość i okazane serce bliźnim. 
 

8. W sobotę o godz. 9.00 wycieczka dla ministrantów i scholi do Aqua Parku w Tarnowskich 
Górach /koszt 30 zł za pobyt na basenie/. Zapisy w zakrystii u ks. Proboszcza. 
 

9. W przyszłą niedzielę Dzień Papieski ku czci Św. Jana Pawła II. Przed kościołem zbiórka 
na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która pomaga uczącym się dzieciom i młodzieży 
z rodzin uboższych. Po Mszach św. Parafialna CARITAS będzie rozprowadzać Kremówki 
Papieskie – cel jest CHARYTATYWNY /paczka 15 zł/. Polecam do niedzielnej kawy! 

 

10. Za tydzień w niedzielę przypada Dzień Fatimski. O godz. 14.30 zapraszam na ostatnie  
w tym roku nabożeństwo fatimskie w intencjach grup parafialnych. Figurę Matki Bożej 
niech poniosą nasi Strażacy z OSP Wędzina, proszę o posługę przy parafialnych sztanda-
rach, przynieśmy ze sobą świece na procesję. 

 

11. W zakrystii są do nabycia kalendarze misyjne i diecezjalne /5 zł/. 
 

12. W sobotę 7 grudnia z parafią Suchy Bór k. Opola planujemy wyjazd na Jarmark Bożona-
rodzeniowy w Berlinie /m.in. katedra św. Jadwigi, Reichstag, Muzeum Muru Berlińskiego/. 
Koszt 180 zł, program wyjazdu jest wyłożony na stoliku. Zapisy chętnych w zakrystii. 

 


