
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

17 – 24 stycznia  2021 
 

 
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Za ++ męża Alojzego Kubosz, rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz  

i 2 żony, ciotkę Marię Lesik oraz wszystkich ++ z pokr. z obu stron. 
 

10.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w Nowym Roku w rodzinie MARII KULIBERDA oraz za + męża Franciszka.  

 

11.30 – Za + Henryka Gruca – od sąsiadów. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.01.  
17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbonki w przedsionku kościoła. 
 

WTOREK – 19.01. – Św. Sebastiana Pelczara 
17.00 – Do B. Op., MBNP i Uzdr. Chorych z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w pewn. intencji. 

 

ŚRODA – 20.01.  
17.00 – Za + Feliksa Radlak – od współpracowników byłego gosp. rolnego w Wędzinie.  
  

CZWARTEK – 21.01. – Św. Agnieszki, Dzień Babci 

17.00 – Za + matkę Helenę Szafrańską – od córki M. Wołek. 
 

PIĄTEK – 22.01. – Dzień Dziadka 

17.00 – /Szk/ W int. żyjących i ++ BABĆ i DZIADKÓW naszej parafii. 
 

SOBOTA – 23.01. 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie oraz za ++ rodziców Matyl-
dę i Emila Chmiel. 

 

15.00 – /Jubil/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla Jubilatki DOROTY HERMAŃSKIEJ z ok. 60 rocznicy urodzin. 

 

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 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. 
 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 
 

1. PODZIĘKOWANIA: 

- Rodzinom za udział w Mszach św. kolędowych oraz ofiarność kolędową, która zasiliła 

konto inwestycyjne na malowanie 
- odśnieżanie terenu kościelnego, parkingu na cmentarzu i przed stajenką przy dawnym ko-
ściele oraz pomoc przy złożeniu opału i drewna /7 panów/ 
- za posprzątanie kościoła /E. Kubosz i S. Jonek/ 

- za kolekty dzisiejszą i za tydzień gospodarcze 

- Parafianom z Kowia za ofiarowanie 7 drewnianych stojaków na wieńce pogrzebowe.  
Stojaki są pomalowane i będzie można je używać do pogrzebów na cmentarzu, jeśli rodzina 
nie zamówi własnych w zakładzie pogrzebowym 

- Radnym i LSO za życzenia, kwiaty i życzliwość, a orkiestrze z Borek W. za uświetnienie 
Mszy św. urodzinowej tydzień temu. 
 

2. W najbliższym czasie zakupię do naszego kościoła obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem Je-

zus, w związku z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Św. Józefa. 
 

3. W tym roku będą też odprawianie Msze św. do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu 

cierpiące, które potrzebują naszej modlitwy – z ofiar Parafian ze skarbonki, która jest 

zamontowana na ścianie w przedsionku kościoła po lewej stronie przy stoliku z gazet-

kami. 
 

4. Chcę też wprowadzić na stałe w naszej parafii Mszę św. za osobę zmarłą, już po pogrze-

bie, ofiarowaną od sąsiadów. Jest Msza św. za zmarłych parafian od róż różańcowych, je-

śli osoba należała do któreś róży, więc dobrze by było również od sąsiadów, bez jakiegoś 

zastanawiania się kto taką Mszę ma zamówić /nikt nie chce się wychylać itp./ Inspiracją 

do tego niech będzie ostatnia Encyklika Papieża Franciszka Fratelli Tutti poświęcona 

braterstwu, solidarności międzyludzkiej i przyjaźni społecznej.  
 

5. W poniedziałek rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
 

6. W czwartek Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka – godz. 17 Msza św. szkolna. 
 

7. W przyszłą niedzielę przed kościołami całego kraju zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia 
ziemi w Chorwacji. 

 

8. Proszę zamawiać wolne intencje Mszy św. 
 

9. Do nabycia jest Gość Niedzielny. 
 

10. W czwartek 14 stycznia pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. + Pawła Pa-

protny, lat 78. Wieczny odpoczynek… 


