
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

29 marzec – 5 kwietnia 2020 
 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
 

  8.00 –Do B. Op. i Św. Józefa z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilata ALOJZEGO WOLNY z ok. 60 rocznicy urodzin. 

 

10.00 – Za ++ matkę Julię Gruca w rocz. śm., ojca Teodora oraz Matyldę i Emila Chmiel. 
 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie,  
pokój serca i ustanie epidemii. 

 

15.00 – 16.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 

PONIEDZIAŁEK – 30.03. 
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, brata Pawła, siostry Matyldę, Gertrudę i Annę, 

Agnieszkę i Jana Morciniek oraz ++ z tych rodzin.  
 

WTOREK – 31.03. 
18.00 – Za ++ Antoninę i Stanisława Bator oraz z rodziny i pokr. 
   

ŚRODA – 1.04. 
18.00 – O błog. B., opiekę MBNP i zdrowie w pewnej intencji. Modlitwa do MBNP. 
 

I CZWARTEK – 2.04. – czcimy Najświętszy Sakrament, 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

dla całej rodziny KACZMARZYK i GRUCA. Naboż. o nowe powołania. 
   

I PIĄTEK – 3.04. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Róż. MARII WIECZOREK – naboż. do NSPJ. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla GERTRUDY OSYRA w 94 rocz. urodzin oraz za ++ męża Jana i syna Eugeniusza.  

 

I SOBOTA – 4.04. – Czcimy Niepokalane Serce N M P 
  7.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne oraz za ++ dusz-

pasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Marii Wieczorek. 
  Naboż. do Niep. Serca Maryi – rozważanie 1 tajemnicy różańca św. 
 

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 5.04. – Wielki Tydzień /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, siostrę Brygidę Bundyra oraz teścia Stani-

sława Koper. Poświęcenie palm. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
w rodzinie MARII i FRANCISZKA KULIBERDA. Poświęcenie palm. 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie,  
pokój serca i ustanie epidemii. Poświęcenie palm. 

 
15.00 – 16.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. W związku ze stanem epidemii, w naszej parafii zostają odwołanie nabożeństwa: Drogi 
Krzyżowej, Gorzkich Żali, świąteczne odwiedziny Chorych i Starszych oraz służba mini-
strancka na Mszach św. Wezwanie do chorych tylko w nagłych przypadkach! 

 
2. Na Mszach św. proszę o obecność tylko przedstawicieli Rodzin, które zamówiły intencję 

mszalną /5 osób według wytycznych władz państwowych i kościelnych/. 
 
3. Od niedzieli 29 marca Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane w internecie.  

Na swoim komputerze lub telefonie należy wejść na stronę parafiawedzina.pl i urucho-
mić aplikację Facebook. Zapraszam do uczestnictwa w domach i duchowej łączności. 
 

 
4. Dzisiaj w godz. 15.00-16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, również transmisja na 

Facebooku. 

 
5. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na bieżące płatności parafii i diecezji. 

 
6. Dziękuję za posprzątanie kościoła /B. Gbur i J. Wacławik/, umycie okien plebanii, inne 

prace w ogrodzie plebanijnym oraz utrzymanie porządku. 

 
7. Od poniedziałku Msze św. wieczorne o godz. 18.00. 

 
8. W środę 1 kwietnia zmiana tajemnic w 8 Różach Różańcowych. Proszę spojrzeć na rozpi-

skę, kto ma 1 tajemnicę radosną odmawia zawsze początek: Wierzę, Ojcze nasz, 3x Zdro-
waś i Chwała Ojcu. Korzystamy z nowych książeczek różańcowych z rozważaniami.  
BÓG ZAPŁAĆ za wasze modlitwy! 

 
9. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca – modlimy się w stałych intencjach. 

 
10. Spowiedź św. przed Mszami św. /w konfesjonałach są założone folie ochronne/. 

 

 
11. Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA rozpoczynająca Wielki Tydzień męki, śmierci i zmar-

twychwstania Pana Jezusa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. 

 
12. Zespół CARITAS zaprasza do nabycia świec wielkanocnych paschalików /2 zł/, które będą 

wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła. Baranków wielkanocnych wyjątkowo w tym 
roku nie będzie. 

 
13. Wolne intencje mszalne proszę zamawiać telefonicznie. 

 

 


