
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

2 – 9  luty 2020 
 

 

NIEDZIELA – 2.02. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO /kolekta parafialna/ 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
  

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie JONEK – poświęcenie gromnic, błogosław. św. Błażeja. 

 

10.00 – Za + ojca Józefa Grelińskiego w 2 rocz. śm., ++ rodziców Waleskę i Leona Urbańczyk 
oraz ++ z rodziny i pokr. – poświęcenie gromnic, błogosław. św. Błażeja. 

 

15.00 – Koncert kolęd chóru CANTAMUS  DEO z parafii Ducha Św. w Krapkowicach-Otmęcie.  
 

PONIEDZIAŁEK – 3.02. – Św. Błażeja, bpa i męcz. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla KORNELII ROJ z ok. 36 rocz. urodzin oraz dla rodzin ROJ i PIECHOTA.  
 

WTOREK – 4.02.  
17.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, o błog. B., opiekę i zdrowie dla JADWIGI GRUCA oraz  

za ++ ojców Piotra Kalamorz i Pawła Gruca. 
   

ŚRODA – 5.02. – Św. Agaty, dziew. i męcz. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

dla siostry BRYGIDY z ok. kol. rocz. urodzin – of. od siostry Doroty Hermańskiej.  
  Błogosławieństwo wody i chleba. Modlitwa do MBNP. 
 

 

I CZWARTEK – 6.02. – Św. męcz. Pawła Miki i Tow., czcimy Najświętszy Sakrament 
17.00 – Za + męża Piotra, ++ rodziców Karola i Otylię, ++ siostrę Agnieszkę z mężem Janem 

oraz ++ dziadków – of. od Marii Leschik.  
  Naboż. o nowe Powołania do Służby w Kościele. 
 

I PIĄTEK – 7.02. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. HALINY WICHER.  
 Naboż. do NSPJ. 
 

16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 
 

17.00 – /Szk/ Za Parafian, Rodziny Szensztackie, Apostolat Margaretka, Różę Różań. rodziców 
z dziećmi, LSO i Scholę, o błog. B., zdrowie, opiekę św. Urbana i MBNP. 

 Spotkanie dla bierzm. z kl. 6 szkoły podstawowej. 
 

SOBOTA – 8.02. 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 

i zdrowie dla NATANA z ok. 2 rocz. urodzin oraz całej rodziny KULIBERDA. 
 
 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.02. /kolekta na OGRODZENIE CMENTARZA/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz ++ Klarę i Józefa Wolny. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla całej rodziny STEFANA WIECZOREK oraz dla WNUCZĄT.  

  Naboż. eucharystyczne.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. Kolekta dzisiejsza na bieżące płatności parafii, przed kościołem zbiórka do puszek na kla-

sztory klauzurowe, w przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza na pokrycie kosztów NOWE-

GO OGRODZENIA CMENTARZA – BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary! 

 

2. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła /I. Loose, S. Jonek/ oraz Panom za po-

sprzątanie drewna opałowego do kotłowni. 

 

3. Dzisiaj przyjmujemy błogosławieństwo Św. Błażeja, które chroni od chorób gardła. 

 

4. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam WSZYSTKICH PARAFIAN na koncert kolęd 20-oso-

bowego chóru CANTAMUS DEO – ŚPIEWAMY BOGU z parafii Ducha Św. w Krapkowi-

cach-Otmęcie /dyrygent p. Marta Wawrzynek-Koziołek/. Po koncercie poczęstunek  

dla chórzystów na plebanii przygotowany przez Zespół Caritas. 

 

5. W poniedziałek od godz. 9.00 proszę Parafian o rozbiórkę wystroju świątecznego w koście-
le i przy starym kościele. 

 

6. W środę po Mszy św. błogosławieństwo chleba i wody ku czci Św. Agaty. 

 

7. W tym tygodniu I czwartek i piątek – modlimy się o nowe powołania do Służby w Kościele.  

 

8. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św., w piątek o godz. 16.30 dla dzieci i mło-
dzieży, o 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie dla bierzmowańców z klasy 6 szkoły podsta-

wowej. 

 

9. W zakrystii proszę zamawiać intencje Mszy św. 

 

10. Dla Zelatorów Róż Różańcowych jest lutowy numer Rycerza Niepokalanej. 
 


