
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

19 – 26 stycznia 2020 
 

 
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01. /kolekta na roczne ubezp. bud. kościelnych/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Woś w 41 rocz. śm. oraz ++ rodzi-

ców Łucję i Wincentego Galiczak. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + matkę Waleskę Urbańczyk, + ojca Leona, + Martę Małyska i ++ z te-
go miejsca. Naboż. eucharystyczne. 

 

16.30 – Jasełka Bożonarodzeniowe dzieci z Przedszkola i Szkoły w Wędzinie. 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.01.  
17.00 – Do Św. Rodziny, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w Nowym Roku w RO-

DZINIE oraz za + męża Piotra Leschik i ++ rodziców. 
 

WTOREK – 21.01. – Św. Agnieszki, dziewicy i męcz., Dzień Babci 
17.00 – Do Miłos. B. za + matkę Helenę Szafrańską w 2 rocz. śm. – of. od M. Wołek. 

 

ŚRODA – 22.01. – Dzień Dziadka 
  8.00 – W int. BABĆ i DZIADKÓW o błog. B., opiekę i zdrowie oraz za Zmarłych. 
 

17.00 – Do MB Pompejańskiej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w Nowym Roku dla GABRIELI i MARKA KOWALSKICH. 

  Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 23.01.  

17.00 – Do Miłos. B. za ++ z rodziny Kaczmarzyk oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca. 
 

PIĄTEK – 24.01. – Św. Franciszka Salezego, biskupa i Dra Kościoła 

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Jerzego Roj w 6 rocz. śm., + ciocię Helenę Brze-
zina w 4 rocz. śm. oraz ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek. 

 

SOBOTA – 25.01. – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ dziadków Chmiel i Gbur 
oraz  ++ z rodziny Chmiel. 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01. /kolekta inwestycyjna na OGRODZENIE CMENTARZA/ 
   8.00 – Do Dziec. Jezus o błog. Boże i zdrowie w rodzinie WERONIKI i ROMANA LOOSE oraz  

za ++ rodziców z obu stron. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilata JÓZEFA z ok. 50 rocznicy urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny  
KUBOSZ. Naboż. eucharystyczne. 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na roczne ubezpieczenie budynków kościelnych, w przyszłą nie-

dzielę kolekta inwestycyjna na OGRODZENIE CMENTARZA. Kolejne ważniejsze inwe-

stycje w tym roku to: montaż furtek i bram ogrodzenia przed kościołem, budowa groty 
Matki Bożej obok Krzyża Misyjnego, renowacja ścian z klinkieru wejść do piwnic i malowa-
nie piwnic pod kościołem, zakup nowego sztandaru rolniczego oraz 2 obrazów z wizerun-
kiem Św. Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego – Jezus ufam Tobie. 
 

2. Dziękuję Paniom, które troszczą się o czystość kościoła /B. Urbańczyk, M. Drzyzga/. 
 

3. Bardzo proszę o zamawianie wolnych intencji Mszy św. 
 

4. Dzisiaj w Borkach Wielkich o godz. 15.00 kolędowanie dla młodzieży, a za tydzień kolędo-

wanie w języku niemieckim. 
 

5. Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszam PARAFIAN na Jasełka, nie tylko rodziny występujących  

w nich dzieci. Zachęcam, aby wesprzeć ofiarą przedszkole w Wędzinie. O godz. 18.00  
w kościele Bożego Ciała w Oleśnie Nabożeństwo Ekumeniczne w intencji Jedności Chrześci-

jan. 
 

6. We wtorek Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka – o godz. 8.00 Msza św. z ok. Ich Święta, 

w sobotę zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.  
 

7. W piątek wycieczka ministrantów i scholi na kręgielnię Manhattan w Kochanowicach. 

Zbiórka o godz. 14.30 na parkingu przed kościołem, wyjazd busem, pobyt 2 godziny. 
 

8. W przyszłą niedzielę kazania wygłosi w naszej parafii KS. LEONARD NOWAK, kapłan archi-
diecezji wrocławskiej, obecnie emeryt mieszkający w Borkach Wielkich.  

 

9. W niedzielę 2 lutego na zakończenie śpiewania kolęd o godz. 15.00 z koncertem kolędo-

wym wystąpi u nas 20 osobowy chór męsko-żeński CANTAMUS DEO z parafii Ducha  

Św. w Krapkowicach-Otmęcie i poczęstunek na plebanii. Już dziś proszę o zarezerwowanie 

sobie tego czasu. 
 

10. Dzieci szkolne w każdą niedzielę po Mszach św. odbierają w zakrystii ZIARENKO z krzy-
żówkami i rebusami do treści niedzielnej Ewangelii.  

 

11. W przygotowaniu są już nowe rozpiski na cały rok i książeczki z wszystkimi 4 częściami  

i 20 tajemnicami różańcowymi dla 8 Róż Różańcowych, które otrzyma na stałe każdy czło-

nek róży. Po rekolekcjach wielkopostnych, czyli od 1 marca rozpoczniemy już MIESIĘ-

CZNĄ WYMIANĘ, aby wszystkie osoby w róży rozważały wszystkie tajemnice modlitwy 

różańcowej. Nowa 20 osobowa Róża Różańcowa rodziców pw. Św. Jana Pawła II co miesiąc 
zmienia tajemnice różańcowe według rozpiski na cały rok. 

 

12. W każdą niedzielę przed błogosławieństwem będziemy odmawiać znaną nam Modlitwę  

do Św. Michała Archanioła, aby chronił nasze rodziny przed złem i niebezpieczeństwami. 
 

Dzieciom i młodzieży życzę dobrego wypoczynku w 2 tygodniu ferii zimowych. 


