
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

24 – 31 stycznia  2021 
 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01. – Niedziela Słowa Bożego  /kolekta gospodarcza/ 
   8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie 

oraz za ++ rodziców z obu stron w rodzinie ROMANA LOOSE. 
 

10.00 – Za ++ męża, ojca i dziadka Jerzego Roj w 7 rocz. śm., ciotkę Helenę Brzezina w 5 rocz. 
śm. oraz z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek. 

 

11.30 – Za ++ Wiesławę Szopa w 30 dzień po śm. i z rodziny Szopa. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.01. – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

17.00 – Do B. Op. i MB Częstoch. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą pokorę i cierpliwość 
w przyjmowaniu woli Bożej w rodzinie SONII i PIOTRA JONEK. 

 

17.30 – Katecheza dla dzieci I-komunijnych. 

 

WTOREK – 26.01. – Św. Tymoteusza i Tytusa, Dzień Islamu 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla MARII WIECZOREK z ok. rocz. urodzin. 

 

ŚRODA – 27.01.   
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza, Łucję i Wilhelma, Feliksa i Mariannę Wręczyckich, siostrę 

Brygidę, z rodzin Wręczycki i Bensz oraz + Czesława Sykulskiego. 
 

CZWARTEK – 28.01. – Św. Tomasza z Akwinu 

17.00 – Za ++ ojca Józefa Wacławik w rocz. śm. oraz z rodziny i pokr. 
 

PIĄTEK – 29.01. 
17.00 – /Szk/ Za ++ męża Franciszka Sklorz w 9 rocz. śm., rodziców z obu stron, ++z rodziny  

i z tego miejsca. 
 

SOBOTA – 30.01. 

  8.00 – Za ++ Edwarda Kaczmarzyk w 4 rocz. śm., rodziców Piotra i Marię, braci Teodora  

i Stefana oraz z rodzin Kaczmarzyk i Gbur.    

 

16.00 – Za ++ Henryka Gruca, Pawła Gruca i Piotra Kalamorz oraz z rodziny i pokr. 
 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
   8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę, zdrowie 

pomyślność w rodzinie MAGDALENY JONEK oraz za ++ z rodziny. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, Alojzego Kubosz, siostrzenicę Iwoną 
oraz ++ z obu stron. 

 

11.30 – Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, Urszulę Haładaj – od D. Hermańskiej. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziękuję za sprzątanie kościoła /K. Wolny i I. Loose/ oraz za czystość w kaplicy na cmentarzu 

po pogrzebach i na plebanii. 
 

2. Bóg Zapłać za ofiary gospodarcze i na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji przed 

kościołem, za tydzień w ostatnią niedzielę miesiąca kolekta INWESTYCYJNA /malowanie/. 

Jest wystawiona płyta pamiątkowa z granitu, która będzie zamontowana w grocie. 
 

3. Już dzisiaj dziękuję Rodzinie za chęć ufundowania obrazu Św. Józefa w Dzieciątkiem  

do naszego kościoła. 
 

4. W poniedziałek o godz. 17.30 na plebanii katecheza dla dzieci I-komunijnych z kl. III, spo-

tkania bierzmowańców jeszcze są zawieszone. 
 

5. W piątek o godz. 9.00 zapraszam parafian do rozbiórki stajenki i choinek w kościele oraz 

stajenki przy dawnym kościele, o godz. 17.00 Msza św. szkolna. 
 

6. W niedzielę Światowy Dzień Chorych na trąd. 
 

7. Do nabycia Gość Niedzielny i dobrze wydany Modlitewnik na czas Pandemii /2 zł/. 
 

8. W zakrystii proszę zamawiać wolne intencje Mszy św. 
 

9. W minionym tygodniu zleciłem firmie malarskiej wykonanie kosztorysu zewnętrznego  

malowania kościoła z renowacją ubytków elewacji na wieży i pęknięć elewacji na ścianach 

wszystkich stron, byłyby też czyszczone fugi w klinkrze wokół okien i przy rynnach. 
 

10. W tym roku były proboszcz parafii ks. Andrzej Góra obchodzi 40 rocznicę święceń ka-

płańskich. W związku z tym, że Wędzina to ostatnia parafia jego posługi proboszczowskiej,  

w naszym kościele chciałby odprawić swoją Mszę św. Jubileuszową. Jako proboszcz nie wi-

dzę żadnych przeciwwskazań. Radnych parafii proszę, aby zaopiniowali tę propozycję.  

W związku z czasem pandemii trudno dzisiaj podać termin tej uroczystości. 
 

11. W środę 20 stycznia odprowadziliśmy na wieczny spoczynek zmarłego w ubiegłą niedzielę 

Śp. Jerzego Gaida, lat 72. Wieczny odpoczynek…  
 

Będąc w temacie ostatnich pogrzebów, to niebawem wypełni się rząd grobów przy środko-

wym chodniku z prawej strony, który prowadzi do krzyża misyjnego. Kiedy już będziemy 

rozpoczynać następny rząd, to będziemy się trzymać pewnego porządku, aby rozpoczynać 

od końca cmentarza, gdzie jest sporo wolnego miejsca. Przypomnę, że cały cmentarz jest 

poświęcony, każde miejsce jest godne, a zmarłemu do zbawienia na pewno nie jest potrzeb-

ne to miejsce, które my wybieramy kierując się różnymi, często niezrozumiałymi katego-

riami. Nie chcę już wracać do tego tematu. W niektórych przypadkach wyboru miejsca gro-

bu rodziny po prostu się ośmieszały. 


