
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

10 – 17 listopada 2019 
 

 

 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

dla GENOWEFY MĘCKA z ok. rocz. urodzin i za + męża Stefana Męcka. 
 

10.00 – 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  
z synami Pawłem i Janem.  

 Naboż. w int. Parafian i Ofiarodawców. 
 

PONIEDZIAŁEK – 11.11. – Św. Marcina z Tours, Święto Niepodległości 
  7.00 – Do NMP Królowej Polski w kol. rocz. odzyskania przez Polskę Niepodległości, o zgodę 

i wybaczenie osobistych uraz oraz wzajemny szacunek dla rządzących i rządzonych. 
 

17.00 – Do Miłos. B. za ++ Juliusza i Gertrudę Wicher, ++ rodziców Ignacego i Stefanię,  
+ brata Stanisława z żoną Zofią Matysiak, ++ pokr. z obu stron, ++ dziadków z rodzin 
Wicher, Lesik i Matysiak oraz dusze w czyśćcu cierp. 

 

WTOREK – 12.11. – Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, ++ rodziców Matyldę i Emila 
Chmiel, + szwagra Henryka oraz ++ z pokr. Chmiel i Gruca. 

 

ŚRODA – 13.11. – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 
17.00 – Do Miłos. B. za + matkę Gertrudę Piontek z ok. 85 rocz. urodzin, + ojca Piotra,  

++ z rodzin Piontek, Hermański, Knop i Froncek. 
  Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 14.11. – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Luizę i Augustyna Glenz, + matkę Jadwigę Wieczorek,  

++ dziadków Werner, Kuzaj oraz ++ z rodzin Wieczorek i Glenz. 
 

 

Konferencja Siostry Zak. Damiany  nt. Duchowości Szensztackiej. 
 

PIĄTEK – 15.11.  
17.00 – /Szk/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Piotra Marzec oraz ++ dziadków. 

 

Przedstawienie o Św. Marcinie dzieci klasy II Szkoły Podstawowej. 
 

 

SOBOTA – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU 
  8.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych o błog. B., opiekę, szczęśliwą operację i powrót  

do zdrowia dla zięcia RYSZARDA /of. od M. Nowak/. 
 

12.00 – /Dziękczynna/ DO B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 
i zdrowie dla MARII LESCHIK z ok. 85 rocznicy urodzin. 

 

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. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B i wszelką pomyśl-
ność w rodzinie FRANCISZKA WOŚ.  

 Naboż. w int. Parafian i Ofiarodawców. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Dzisiaj Zespół Caritas rozprowadza smakowite Rogaliki Świętomarcińskie /15 zł/. Cel jest 
CHARYTATYWNY /paczki świąteczne dla chorych i potrzebujących/. Dziękuję Paniom 
za organizację tego przedsięwzięcia, a p. Annie Parkitny za dowóz rogalików. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary kolektowe na ważne nasze CELE bieżącego funkcjonowa-
nia parafii i gospodarcze/opał, płot wejścia cmentarza, oświetlenie kaplicy/ oraz na Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie – prześladowanych chrześcijan w Sudanie Południowym. 

 

3. PODZIĘKOWANIA dla: 
- Mieszkańców Domów Celnych i Kierocia za skoszenie trawy na cmentarzu 
- Parafian za modlitewną obecność i prowadzenie godzin adoracyjnych 
- Kobiet za posprzątanie kościoła, w tym tygodniu: J. Lesik i A. Skowronek 
- za dary ofiarowane na stół plebanijny oraz życzliwość i okazaną pomoc. 

 

4. W poniedziałek Narodowe Święto Niepodległości. 
 

5. W środy zawierzamy nasze sprawy rodzinne, parafialne i osobiste Matce Bożej Nieustającej 
Pomocy, którą czcimy w jej wizerunku na obrazie z dziękczynnymi wotami. 

 

6. W czwartek w naszej parafii będziemy gościć Siostrę Zakonną Damianę. Na Mszy św.  
o godz. 17.00 będzie konferencja z pokazem multimedialnym o duchowości Ruchu Szensz-
tackiego, a po Mszy św. na plebanii spotkanie dla Rodzin Szensztackich i chętnych. ZAPRA-
SZAM na ten szczególny wieczór z Matką Bożą Szensztacką z ok. 1 rocznicy peregrynacji 
2 kapliczek MB Szensztackiej w 30 rodzinach naszej parafii.  

 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna z przedstawieniem o Św. Marcinie w wykonaniu 
dzieci klasy II Szkoły Podstawowej w Wędzinie, następnie przemarsz z koniem wokół  
kościoła i na koniec na plebanii słodki poczęstunek dla dzieci i dorosłych przygotowany 
przez p. Sołtys z Radą Sołecką, a Strażacy będą oświetlać trasę przemarszu pochodniami.  
ZAPRASZAM na wieczór ze Św. Marcinem dzieci, młodzież i dorosłych Parafian. 

 

8. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, odpust w Łomnicy ku czci Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki Kolejarzy /suma o godz. 11.00/. 

 

9. Ponawiam zaproszenie do utworzenia Roży Rodziców, Dziadków z modlitwą za dzieci  
i wnuki. Miesiąc temu w gazetce był artykuł o tym, czym jest taka Róża i jak funkcjonuje. 
Do tej pory jest 7 chętnych osób, w najbliższym czasie będzie spotkanie organizacyjne, aby  
z początkiem Adwentu rozpocząć działanie tej nowej grupy modlitewnej. 

 

10. Do nabycia jest gazetka BOŻE DARY – wydanie specjalne o budowie naszego kościoła 
oraz Cuda i Łaski Boże. 

 

11. Proszę zamawiać wolne intencje mszalne w grudniu i w przyszłym roku. 
 


