
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

12 – 19 kwiecień 2020 
 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04. 
  7.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie /bez procesji/. 
 

  8.00 – REZUREKCJA: Za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz Klarę i Józefa Wolny. 
 

10.00 – Do Zmartw. Jezusa i MBNP dzięk. za otrz. łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie dla ANGELIKI BATOR z ok. 30 rocz. urodzin.  

 

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

 

15.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie PIOTRA i AGNIESZKI HUĆ oraz dla babci AMELII. 

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 13.04. /kolekta na KUL/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla DAWIDA GRUCA z ok. 18 rocz. urodzin. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla dzieci oraz całej rodziny BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 

 

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

  
 

15.00 – Za ++ rodziców Pawła i Ritę Huć oraz pokr. z obu stron. 
 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 14.04. 
  7.00 – 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, szwagrów Jana i Pawła oraz 
dziadków z obu stron.  

 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 15.04.   
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze  błog. B., opiekę i zdrowie 

dla AGNIESZKI LESIK z ok. 91 rocznicy urodzin. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 16.04.  
18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla SEBASTIANA z ok. 11 rocz. urodzin i całej rodziny WILKOSZ. 
 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 17.04.  

18.00 –  Za + matkę Annę Karolak w 3 rocz. śm. 
 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 18.04. 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla PATRYCJI i KRZYSZTOFA GRUCA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny.  

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04. 
  8.00 – Za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, męża Alojzego Kubosz, teścia Franciszka  

Kubosz z żonami, ciotkę Marię Lesik, rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
 

 

10.00 – Do Chryst. Zmartw. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie BERNARDA WRĘCZYCKIEGO. 

 
 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, pokój serca, ustanie epidemii oraz w z ok. rocz. urodzin w pewnej int. 

  

15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  

 
 

1. Od niedzieli 12 kwietnia na Mszach św. tylko do 5 osób, również na cmentarzu przebywa-
nie tam nie jest niezbędną sprawą codziennego życia – proszę zostać w domu i tam pomo-
dlić się za Zmarłych do czasu zniesienia restrykcji! 

 
2. Podziękowania za: 

- świąteczne sprzątanie /M. Bator i A. Bator/ 

- Rodzinie Chmiel za wystrój kościoła, za róże na czwartek kapłański oraz różne prace 

- ofiary na bieżące płatności parafii i przy adoracji Krzyża 

- Parafianom za chrześcijańskie przeżycie Triduum Paschalnego w Kościołach Domowych oraz 

posługującym przy ołtarzu byłym starszym ministrantom i organistce. 

 

3. Jutro Poniedziałek Wielkanocny – II dzień Świąt, porządek Mszy św. świąteczny, ofiary 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

4. W piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

 

5. Za tydzień Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się 76 Tydzień Miłosierdzia, kolekta  

na potrzeby naszej parafii. O godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka 

do Miłosierdzia Bożego. 

 

6. W zakrystii jest do nabycia 4 wydanie kolorowej gazetki BOŻE DARY, które przedstawia 
uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Wędzinie, jest przedmowa, podziękowania  

i piękne zdjęcia z tego wydarzenia /15 zł/. Proszę, żeby każda rodzina nabyła na pamiątkę 

tamtego wydarzenia. 

 

7. Intencje mszalne możemy zamawiać telefonicznie. 

 
 
 

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza całą parafię i wszystkie rodziny 

 

blaskiem chwalebnego zmartwychwstania, umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość; 

 

niech udziela łaski zdrowia i pociechy na lepsze jutro! 

 

Po każdym Wielkim Piątku przychodzi radość Zmartwychwstania! 
 

Alleluja! Pan żyje wśród nas! 


