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Jesteśmy po uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego i tygodnia modlitw za zma-
rłych, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym w Wędzinie. W niedzielę 27 października, 
a więc w tygodniu poprzedzającym porządki na grobach naszych bliskich zmarłych, zapalanie 
wielu zniczy, stawianie kwiatów i wieńców, ks. proboszcz ogłaszał na niedzielnych Mszach 

św.: Proszę Parafian o przygotowanie cmentarza do chrześcijańskiego przeżycia uroczystości 
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego oraz utrzymanie porządku po tych dniach. Jeśli będą 
pełne kontenery na śmieci, to proszę je zabrać i wyrzucić do śmietnika w swoim domu. Nie 
wszyscy z nas wzięli to sobie do serca, bo zawsze można powiedzieć, że to nasi krewni nie 
mieszkający tutaj albo przyjezdni bałaganiarze szukający tylko okazji do pozbycia się śmieci…  

 

Z darem w codziennej modlitwie – ks. proboszcz Adam Jankowski 
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Augusta Hadzik, Hildegardę i Egona 

Purschke, + bratanka Andrzeja Hadzik, + bratową Krystynę Hadzik oraz  
++ z rodzin Hadzik, Purschke i Mann. Pośw. małych kapliczek MB Szenszt. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B i wszelką 
pomyślność w rodzinie FRANCISZKA WOŚ. Pośw. małych kapliczek MB Szenszt. 

 Naboż. w int. Parafian i Ofiarodawców. 
 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, dziew. i męcz. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w Rodzinie /of. od Alojzego Lesik/. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Ryszarda, ++ rodziców Piotra i Agnieszkę Osyra, 

Marcelinę i Teodora Wiendlocha, swatów Małgorzatę i Franciszka Jonek, zięcia 
Benedykta, siostrę Marię z mężem, braci Aleksego, Józefa i Dominika z żoną, 
++ z rodzin Wacławik, Świerczyński, + Franciszkę Zug oraz ++ z tego miejsca. 

 

WTOREK – 19.11.  
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Bernarda, + syna Józefa, + córkę Bernadetę, zięcia, brata 

z żoną, szwagra Huberta, ++ z rodziców z obu stron, ++ z rodzin Lesik, Hadzik 
i Pietrucha. 

 

ŚRODA – 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w rodzinie PAWŁA SZULC oraz za wszystkich ++ z rodziny. 
   Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 21.11. – OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
17.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Urszulę Gaida-Pieprzyca w 30 dz. po śm. i + męża 

Waldemara. 
 

PIĄTEK – 22.11. – Św. Cecylii, dziew. i męcz. /patronki muzyki kościelnej/ 
17.00 – /Szk/ Do Miłos. B. za + syna Mariusza Jelonek w 1 rocz. śm., + męża Józefa,  

++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

SOBOTA – 23.11. 
  8.00 – Do Miłos. B. za + ciocię Agnieszkę, ++ rodziców i dziadków oraz + ojca Piotra 

Leschik – of. od syna Piotra Leschik. 
 

NIEDZIELA – 24.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
/kolekta inwestycyjna na OGRODZENIE CMENTARZA/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + ojca Emila Chmiel w rocz. śm., + matkę Matyldę i ++ z ro-
dziny. 

 

10.00 – 1/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Pawła Knop z ok. rocz. urodzin oraz ++ rodzin 
Knop i Szmilewskich. 

  

 2/ Za żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych i Ofiarodawców parafii. 
 Ustanowienie 2 nowych Ministrantów. 
 

15.00 – Spotkanie na plebanii dla Ministrantów i Scholi – Parafialny Dzień LSO. 
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1. Intencje w 2019 r.: wtorek 17.12. g.17.00 i środa 18.12. g.17.00. /2 intencje/.  
 

2. Intencje w 2020 r.: czwartek 9.01. g.17.00, piątek 10.01. g.17.00, sobota 11.01. g.8.00, ponie-

działek 13.01. g.17.00, wtorek 14.01. g.17.00, środa 15.01. g.17.00, niedziela 19.01. g.8.00, 

czwartek 23.01. g.17.00, piątek 31.01. g.17.00 /9 intencji/. 

3. BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE WASZE OFIARY. KOLEKTA dzisiejsza na potrzeby naszego 

kościoła /opał/, za tydzień inwestycyjna na wymianę ogrodzenia wejścia cmentarza, przed 

kościołem diecezjalna zbiórka na remont katedry w Opolu. W minionym tygodniu był prze-

gląd techniczny klamek w zamkach wszystkich drzwi kościoła i konserwacja, bo niektóre się 

nie domykały i trzeba było mocniej zamykać drzwi. Bardzo proszę, PARAFIAN, nie trza-

skajmy DRZWIAMI wchodząc lub wychodząc z naszego kościoła!!! 

4. WYRAZY PODZIĘKOWAŃ: 

- B. Sklorzowi z Rady Duszp. za posprzątanie śmieci przy kontenerach na cmentarzu 

- dzieciom z kl. II SP za piękny występ o Św. Marcinie w naszym kościele 

- Strażakom, P. Sołtys i Radzie Sołeckiej za pomoc logistyczną w organizacji tego przedsię-

wzięcia oraz Parafianom, którzy skorzystali z zaproszenia również na dobry poczęstunek. 

5. Dziękuję Paniom za troskę o porządek i czystość w naszym kościele, w tym tygodniu sprzą-

tanie: Renata Osyra i Ramona Pawełczyk. 

6. O. Franciszkanie z Borek Wielkich dziękują Parafianom za ofiarowane dary i owoce. 
 

7. W piątek wspom. Św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego,, muzyków kościelnych, organi-

stów, schól, chórów i zespołów muzycznych. PODZIĘKOWANIA: 

- organistom za posługę przy organach i troskę o piękno śpiewu kościelnego 

- dzieciom i młodzieży ze scholi liturgicznej za ubogacanie śpiewem liturgii Mszy św. 

8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmo-

wania z klasy 7 szkoły podstawowej. 

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

10. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Możemy zyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na Mszy św. o godz. 10.00 ustanowienie 2 nowych 

Ministrantów z wręczeniem Dyplomów Pilności w Służbie Liturgicznej. Na Mszach św. z ka-

zaniami będziemy gościć Ks. Radcę Pawła Stotko, emerytowanego proboszcza parafii Cho-

cianowice k. Kluczborka /proboszcz w latach 1984-2014/. O godz. 15.00 na plebanii spotka-

nie dla wszystkich Ministrantów i Scholi w dniu ich liturgicznego Święta /pizza/. 

11. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: Wójt Gminy Ciasna zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie 

informacyjne dotyczące budowy drogi S11 w województwie śląskim, które odbędzie się  

w czwartek 21 listopada o godz. 16.00 w budynku Hali Sportowej w Ciasnej. Spotkanie po-

prowadzą przedstawiciele firmy COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. 


