
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

26 kwietnia – 3 maja 2020 
 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04. /kolekta INWESTYCYJNA/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + ciocię Julię Górską – of. od rodzin Wołek i Szafrańskich. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilatki KLARY WENGEL z ok. 80 rocznicy urodzin i całej rodziny. 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, ustanie epidemii i deszcz dla ziemi. 

 

 15.00 – 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

PONIEDZIAŁEK – 27.04.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

w rodzinie KULIBERDA. 
 

WTOREK – 28.04. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdro-

wie w rodzinie BATOR. 
 

ŚRODA – 29.04.– Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdro-

wie w rodzinie GBUR. 
 

CZWARTEK – 30.04. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla JADWIGI i ERNESTA LESIK. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdro-
wie w rodzinie JÓZEFA i KRYSTYNY KUBOSZ z ok. kol. rocz. ślubu. 

 

I PIĄTEK – 1.05. – Św. Józefa, Robotnika, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej MARII CHMIEL. Naboż. do NSPJ. 
 

 

18.00 – Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Gajek, + ciotkę Emilię Staniczok, szwagra Gerharda 
Born, pokr. oraz ++ z rodzin Gajek, Staniczok i Born. I naboż. majowe i do Św. Józefa. 

 

I SOBOTA – 2.05. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI 

  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 
 

  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz  
za ++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży M. Chmiel. Naboż. do Niep. Serca Maryi. 

 

10.00 – Za + ks. Józefa Grochola. 
 

16.00 – Za ++ matkę Janinę i ojca Zygmunta Żydziak z ok. rocz. urodzin i imienin – of. od syna 
Zygmunta z rodziną. Naboż. majowe.   

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, DOBREGO PASTERZA – 3.05. /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie dla URSZULI i BOGDANA MĘCKA z ok. 30 rocznicy ślubu. 

 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. Św. Floriana w int. żyjących i ++ STRAŻAKÓW z Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Wędzinie i ich RODZIN. 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie, 
ustanie epidemii i deszcz dla ziemi. 

 

14.30 – Naboż. majowe. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. W dalszym ciągu również w kościołach obowiązuje ograniczenie wiernych, w naszym  

kościele może być do 30 osób, ale można stać także na zewnątrz, zachowując odległości 

do 2 m i mając na twarzy zakrycie ochronne: maski, chusty czy szaliki. 

 

2. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /G. Gruca i P. Gruca/. 

 
3. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na cele inwestycyjne /ogrodzenie cmentarza, nowe drzwi pomiesz-

czenia gospodarczego z szafką rozdzielni elektrycznej w kaplicy cmentarnej oraz bramy  
i furtki ogrodzenia wejścia do kościoła/, w sobotę 2 maja i w następną niedzielę kolekta  
na bieżące płatności parafialne i diecezjalne. 

 
4. Czas przyjęcia Komunii Św. wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej /7.06./. 

 
5. Do soboty będzie trwać 12 Tydzień Biblijny pod hasłem: Misterium Słowa, które stało się 

Ciałem – zachęcam do osobistej lektury Pisma Świętego. 
 

6. W tym tygodniu przypadają: I piątek i sobota miesiąca – okazja do spowiedzi św. przed każ-
dą Mszą św. 

 
7. W piątek 1 maja wspomnienie Św. Józefa, Robotnika. Miesięczna zmiana tajemnic różań-

cowych według rozpiski, dołączmy ważną intencję o deszcz dla ziemi. Dyspensa ks. Bisku-
pa od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

 
8. Od piątku zapraszam Czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwach majowych:  

w tygodniu po Mszach św., w niedziele o godz. 14.30. 
 

9. Od piątku 1 maja wznawiamy nawiedzanie naszych rodzin przez 2 kapliczki MB Trzy-
kroć Przedziwnej według miesięcznej rozpiski /proszę nie pryskać kapliczek spreyami, 
zachowujmy się bardziej zdroworozsądkowo, więcej wiary i ufności!/. 
 

10. W sobotę 2 maja uroczystość NMP Królowej Polski z tej racji, że niedziele wielkanocne 
mają ważniejszą rangę niż uroczystości, Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.00. Nie będzie 
miesięcznych odwiedzin chorych i starszych /wezwanie do chorego tylko w nagłych przy-
padkach/. 

 
11. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – modlimy się o npwe Powołania i trwanie w powo-

łaniach. 
 

12. Intencje mszalne proszę zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 
 

13. Na stoliku możemy nabyć gazetkę z poświęcenia kościoła w 2002 r. z kolorowymi zdję-
ciami /15 zł/. 

 

 
 

 
 

 


