
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

21 – 28 luty 2021 
 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02. – Zakończenie Rekolekcji  /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Za ++  rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć, dziadków  

z obu stron, rodziców Marię i Józefa Gryga. Odpust Zupełny. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie  dla rocznego dziecka JANA 
KOWALCZYK, jego rodziców i chrzestnych – błog. rocznego dziecka. Odpust Zupełny. 

 

11.30 – 1/ Za + Henryka Gruca – od pracodawców, współpracowników, kolegów, koleżanek i znajomych. 
  

 2/ Do B. Op. i Św. Rocha za PARAFIAN, o dobre i błogosławione owoce Rekolekcji, 
zdrowie w rodzinach, o ustanie pandemii i zamętu na całym świecie. Odpust Zupełny.    

 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne/ ks. D. Domerecki/. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

PONIEDZIAŁEK – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
17.00 – Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, z rodzin Sklorz, Hadzik, Jalowiecki, Koń-

czak, Flak i Gansczyk. 
   

WTOREK – 23.02. 
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel oraz dziadków 

z obu stron. 
 

ŚRODA – 24.02. 

17.00 – Za ++ żonę i matkę Urszulę Szulc, siostry Gabrielę i Beatę w rocz. śm., rodziców Marię 
i Juliusza Szulc, brata Józefa Szulc, rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, brata Henryka,  
z rodzin Szulc i Kozala. 

 

CZWARTEK – 25.02. 
  7.00 – Za ++ matkę Luizę Glenz w rocz. śm., ojca Augustyna, matkę Jadwigę Wieczorek oraz 

z rodzin Wieczorek i Glenz.   
 

PIĄTEK – 26.02. 

17.00 –  Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

17.30 – /Szk/ Za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wen-
gel, siostrę Małgorzatę, szwagra Jerzego oraz pokr.  

 

SOBOTA – 27.02. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie MARII i EMILA CHMIEL. 
  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02. – Ad Gentes /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla KAMI-

LA z ok. rocz. urodzin i dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Jerzego Gaida oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ ojca Rudolfa, brata Krzysztofa i z rodziny. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

 

1. W imieniu swoim składam PODZIĘKOWANIA O. Ignacemu Szczytowskiemu OFM, 
proboszczowi z Raciborza za wygłoszenie nam Rekolekcji, dziękujemy za nauki zapierające 
oddech w piersiach, bo było czuć w powietrzu to zasłuchanie wiernych, za posługę w konfe-
sjonale, dobrą atmosferę i dobre poczucie humoru, ojciec powiedział, że tak domowo u nas. 

 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ PARAFIANOM za:  

- ofiarę rekolekcyjną, za tydzień inwestycyjna. Jako Proboszcz, korzystając z okazji, bo więk-
szość z Was o tym jeszcze nie wie, chcę DZIŚ WYJĄTKOWO podziękować 2 rodzinom, 
które złożyły Dar Serca /myślę, że naprawdę dany z Serca/, w zeszłym roku na budowę gro-
ty lurdzkiej jednorazowo 1 tys. zł i w tym roku, w czasie Mszy św. kolędowej na malowa-
nie kościoła również jednorazowo 1 tys. zł  /chcą pozostać anonimowe/  
- modlitwy w godzinach adoracyjnych 
- gościnność w czasie Rekolekcji 2 rodzinom, które nas ugościły, za dary na stół pleb. 
- posprzątanie kościoła /D. Hermańska i M. Harmańska/ 
- ofiary na kwiaty do Bożego Grobu przez cały Wielki Post możemy składać do skrzynki 
przy wejściu na chór – u Św. Antoniego. 
 

3. Dzisiaj i w następnie niedziele wielkopostne o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym, które wygłosi ks. Dariusz Domerecki z Olesna. ZNAJDŹMY czas na wspólnotowe ro-
zważanie Męki Pańskiej, będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego o dobre owoce Rekolekcji. 

 

4. Do Komunii Św. już na stałe będziemy przystępować w RZĘDACH, przed przyjęciem 
Komunii Św. do ust lub na rękę, przyklękamy na 1 kolano lub skłon głowy – pamiętaj-
my, że jako piersi przyjmują ministranci, następnie wierni na rękę i ostatni do ust. 
 

5. Bardzo proszę, aby kobiety z Róży Różańc. p. Kaczmarzyk w tym tygodniu zastanowiły 
się, przedyskutowały w swoim gronie, która z Pań mogłaby zastąpić obecną Zelatorkę, 
która przebywa za granicą, wcześniej już rozmawiałem z p. Agnieszką i o tym wie. 

 

6. Jutro o godz. 18.00 na plebanii w trybie pilnym zebranie Rady Duszp., przyjedzie właści-
ciel firmy malarskiej p. MARKUS KOWALIK z Kosorowic k. Opola w celu przedstawienia 
kosztorysu ofertpwego prac malarskich – dostępny też w gablotce. Po ostatnich szybkich 
roztopach, od czwartku z poddasza do KOŚCIOŁA wdzierała się woda– na szczęście ka-
pała przed ołtarz. Są tam niestety uszkodzenia folii, praktycznie z każdej strony; a przy-
czyną były lub jeszcze są KUNY, które pozostawiły niezły bałagan. Dlatego Radni zaopi-
niują, co z tym robimy. Rozum zawsze podpowiada, że prace zaczyna się najpierw od 
DACHU, żeby nam nie padało do środka, a potem inne sprawy. W gazetce mamy też 
podane niektóre ważniejsze kwestie ekonomiczne. 

 

7. W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z zaleckami – dzieci szkolne otrzymują obrazki  
do książeczki wielkopostnej, o godz. 17.30 Msza św. szkolna. 

 

8. W sobotę o godz. 9.00 proszę kilku mężczyzn do złożenia drewna do kotłowni. 

 

9. Za tydzień niedziela Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – przed kościołem zbió-
rka na Dzieło Pomocy Misjonarzom.  

 

10. Do nabycia Gość Niedzielny, jest dobry artykuł o tym, czym Wielki Post nie jest? 

 


