
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

7 – 14  luty  2021 
 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek z rodzinami, wnuków  
i prawnuka KUBUSIA. 

 

10.00 – Za ++ Parafian i dusze w czyśćcu cierpiące – of. ze skarbonki. 
 

11.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilatki KLARY MARZETZ z ok. 80 rocznicy urodzin oraz dary Ducha Św. dla męża, 
dzieci, wnuków i prawnuków. 

  

PONIEDZIAŁEK – 8.02.  
17.00 – Za + Franciszka Kuliberda – od sąsiadów. 
 

17.30 – Katecheza dla dzieci I-komunijnych. 
 

WTOREK – 9.02.  
17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – od U. Kuzaj. 
 

18.00 – Spotkanie rodziców dzieci I-komunijnych. 
 

ŚRODA – 10.02. – Św. Scholastyki 
  7.00 – Do B. Op., MBNP i Uzdr. Chorych, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w pew-

nej intencji. 
 

20.00 – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.   
 

CZWARTEK – 11.02. – Najśw. Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 

  7.00 – Za ++ ojca Teodora w rocz. śm., męża Jerzego oraz ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Re-
spondek. 

 

17.00 – Za + męża i ojca Pawła Paprotny w 30 dzień po śm.  
 

 

PIĄTEK – 12.02. 
17.00 – /Szk/ Za ++ męża i ojca Teodora Lelonek, rodziców z obu stron, Józefa Kubik i Piotra 

Świerczok.  
  

SOBOTA – 13.02. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla IRENY i PAWŁA LOOSE z ok. 55 rocz. urodzin i 65 rocz. urodzin. 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02. – Adoracja Najświętszego Sakramentu /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie oraz za ++ z rodziny – od. M. Leschik. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Marka Korczowskiego w 30 rocz. śm. oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ Lidię Kuzaj i Edmunda Kuzaj– od rodziny P. Huć. 
 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godziny adoracyjne. 
 
15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 
1. STOSUJMY SIĘ DO ZASADACH SANITARNYCH: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice 

oraz dystans w miejscach publicznych do 1,5 m. W naszym kościele może przebywać  
do 25 osób. 
 

2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /K. Kuzaj i K. Loose/ oraz jubileuszowe kwiaty. 
 

3. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary dzisiejsze i za tydzień na potrzeby parafii /zakupiliśmy opał, kościół 
jest ogrzewany, bardzo proszę zamykać drzwi!/. 

 

4. W poniedziałek o godz. 17.30 na plebanii katecheza dla dzieci I-komunijnych, a we wtorek 

godz. 18.00 spotkanie dla rodziców dzieci I-komunijnych. 
 

5. W środę o godz. 20.00 na plebanii posiedzenie dla Radnych parafii w reżimie sanitarnym, 

dotyczące inwestycji zewnętrznego malowania kościoła, wieży, budynku gospodarczego  

i plebanii. Wpłynął już kosztorys z firmy malarskiej Poloczek z Łowkowic k. Kluczborka, 

przyjedzie właściciel firmy w celu przedstawienia swojej oferty. 
 

6. W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. 

Msza św. w int. Chorych i Seniorów będzie w czasie rekolekcji wielkopostnych. 
 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna. 
 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 rozpoczęcie Adoracji Najświętszego  

Sakramentu przed Wielkim Postem wg następującego planu: 
    

  12.30 – Marce, Grucki,   13.00 – Kowie 
   

  13.30 – Październia   14.00 – Kierocie, Domy Celne 
   

14.30 – Wędzina Centrum  15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne. 
 
9. Do nabycia Gość Niedzielny, m.in. artykuł o uporczywej terapii ludzi chorych… 

 
10. Kartki na WYPOMINKI są na stoliku w przedsionku, wypisane możemy już składać  

w zakrystii. 
 

11. Proszę zamawiać wolne intencje mszalne. 
 

12. OGŁOSZENIA SPOŁECZNE:  
 

a/we wtorek 9 lutego w Ciasnej można skorzystać z bezpłatnego komputerowego badania 
wzroku /szczegóły na plakacie w gablotce/ 
 

b/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lutego br. są wydawane karty 
żywności /szczegóły w gazetce/. 

 
 


