
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

14 – 21 luty  2021 
 

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02. – Adoracja Najświętszego Sakramentu /kolekta na OPAŁ/ 
  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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 15.02. – Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN o błog. i ducha pobożności eucharystycznej – Adoracja. 
 

 

17.00 – Za ++ matkę Magdalenę Huć, brata Alfreda Huć, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące – od 
U. Kuzaj.  

 

WTOREK – 16.02. – Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN o błog. B. i ducha pobożności eucharystycznej – Adoracja. 
 

 

17.00 – Za ++ ojca Pawła Kaczmarzyk oraz z rodzin Lesik, Kaczmarzyk i Gruca. 
 

ŚRODA POPIELCOWA – 17.02. – I Dzień Rekolekcji, post ścisły /kolekta na OPAŁ/ 
  7.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ męża Ryszarda, rodziców Osyra i Wiendlocha, 

rodzeństwo, zięcia Benedykta, Małgorzatę i Franciszka Jonek, Franciszkę Zug z rodzi-
cami i rodzeństwem oraz dusze w czyśćcu cierpiące – nauka ogólna.   

  9.00 – Za PARAFIAN, o błog. B. i chrześc. przeżycie Rekolekcji i W. Postu – nauka ogólna.  
 

18.00 – Do B. Op. i MB Szenszt. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie 
dla GABRIELI KOWALSKIEJ z ok. rocz. urodzin – nauka ogólna.  

 
 

CZWARTEK PO POPIELCU – 18.02. – II Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Za ++ rodziców z obu stron, braci oraz ++ z rodzin Wilkosz, Lelonek i Giza – nauka 

ogólna. 
 
 

17.00 – Nauka rekol. dla dzieci szkolnych kl. 1, 2, 3, 4 i 5. 
 

18.00 – Za + Jerzego Gaida w 30 dzień po śm. – nauka ogólna. Nauka rekol. dla mężczyzn. 
 
 

PIĄTEK PO POPIELCU – 19.02. – III Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Za ++ syna Józefa, córkę Bernadetę, męża, zięcia, brata z żoną, rodziców z obu stron  

i ++ z tego miejsca – nauka ogólna. 
 

17.30 – Droga Krzyżowa z wypominkami – Spowiedź św. 
 

18.00 – /Szk/ 1/ Za + O. Kapistrana Martzalla, który rok temu głosił rekolekcje w naszej parafii,  
+ ks. A. Muszalika, ++ kapłanów, osoby zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.    

 2/ Za Zmarłych polecanych w WYPOMINKACH – nauka ogólna. Nauka rekol. dla kobiet. 
 
 

SOBOTA PO POPIELCU – 20.02. – IV Dzień Rekolekcji 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MB Lurdzkiej, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie dla Chorych  
i Starszych oraz Zespołu Caritas – nauka ogólna. Namaszczenie Chorych, naboż. i błogosła-
wieństwo lurdzkie Najświętszym Sakramentem. 

 
 

10.00 – Odwiedziny Chorych /Sakrament Namaszczenia na prośbę/. 
 
 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Spowiedź św. 
 
 

18.00 – Za ++ Franciszka Kuliberda, 2 siostry i brata – od szwagra W. Zajkowskiego – nauka ogólna.     

  Nauka rekol. dla kandydatów do bierzmowania i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 



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. 
 

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. 

 

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 i miłość w rodzinach, ustanie pandemii oraz zamętu na całym świecie. 

 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 

 

1. STOSUJMY SIĘ DO ZASAD SANITARNYCH: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice  na twarzy oraz dystans w miejscach 
publicznych od 1,5 do 2 m. W kościele też zachowujmy odstępy. Zwrócono mi też uwagę, że niektórzy wierni sia-
dają za blisko siebie, zwłaszcza z tyłu, z przodu w ławkach są wolne miejsca. 

 

2. Dzisiaj Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam Parafian wg planu: 
12.30 – Marce, Grucki   13.00 – Kowie   

13.30– Październia    14.00 – Kierocie, Domy Celne    

  14.30 – Wędzina Centrum   15.00 – Naboż. eucharystyczne 
 

2. W poniedziałek i we wtorek Dni Eucharystyczne. Rozpoczęcie adoracji po Mszach św. porannych:   
     9.00 – Róże Różańcowe żeńskie  10.00 – Październia, Centrum     

   11.00 – Marce, Grucki    12.00 – Kowie 
 

13.00 – Kierocie, Domy Celne             14.00 – Róże Różańcowe męskie    
 

15.00 – Adoracja dowolna 
 

16.00 – Rodziny Szenszt., Apostolat Margaretka – błog. i Msza św. o g. 17.00 
 

 

Zachęcam PARAFIAN  na CHWILE ADORACJI! 
 

3. Dziękuję za sprząt. k-ła /R. Kucharczyk i N. Gbur/ i za odśnieżanie przy kościele i na cmentarzu. 
4. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę dzisiejszą i w Środę Popielcową na OPAŁ, za tydzień ofiary prze-

każemy na potrzeby O. Rekolekcjonisty za trud głoszenia rekolekcji. Zakupiłem też do na-
szego kościoła bezdotykową kropielnicę, aby był stały dostęp do wody święconej. Od stycznia br. 
płacimy znacznie więcej za wywóz śmieci 2 kontenerów 1100 litr. na cmentarzu: mies. 
300 zł, w roku ubiegłym było 210 zł /1 kontener 45 zł droższy/. W piecu na plebanii musiało 
być już wymienione wyeksploatowane tzw. kolano, gdzie podawany jest opał. 

5. W gazetce jest podany 1 kosztorys ofertowy zewnętrznego malowania kościoła i pozosta-
łych 2 obiektów, 2 będzie w tym tygodniu. Kosztorys jest jawny i do wglądu w gablotce za 
zgodą wykonawcy. Proszę o skupienie też większej uwagi na liście otwartym, który za-
mieściłem na 1 stronie. Informuję też, że kolekty inwest. są kwotowo prawie takie same 
jak w inne niedziele, a takie kolekty zostają wprowadzone z myślą, żeby w miesiącu była 
różnica od pozostałych. Na koncie inwestycyjnym mamy do tej pory ok. 22 tys. zł. 

6. W minionym tygodniu powstała w naszej parafii 3 grupa 7 kobiet w Apostolacie Margaret-
ka z modlitwą za ks. proboszcza i za kapłanów, razem jest 21 kobiet – Bóg Zapłać… 

7. W Środę Popielcową rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu – posypanie głów popiołem  
na każdej Mszy św. Obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy oraz wstrzemięźliwość  
od pokarmów mięsnych. Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem: Powrót  
do Źródła, które wygłosi franciszkanin O. IGNACY SZCZYTOWSKI, proboszcz parafii  
Św. Paschalisa w Raciborzu-Płonia. Organistów proszę tak się podzielić, aby na każdej 
Mszy św. posługiwać przy organach – BÓG ZAPŁAĆ za dotychczasową dyspozycyjność. 

 

8. Okazja do spowiedzi św. przed Mszami św. O godz. 7.30 modlitwa różańcowa. 
9. W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa z wypominkami, które możemy składać w zakry-

stii, o godz. 18.00 Msza św. szkolna rekolekcyjna /obowiązkowa dla dzieci I-kom. i bierzmo-
wańców, wstępna data bierzmowania młodzieży z kl. 8 to niedziela 11 kwietnia/. 

 

10. W sobotę od godz. 10.00 rekolekcyjne odwiedziny chorych z namaszczeniem na prośbę 
chorych, o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu o ustanie pandemii i zamętu. 

 

11. W niedziele wielkopostne o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi 
KS. DARIUSZ DOMERECKI, WIKARY Z OLESNA. 

12. Do nabycia Gość Niedzielny, artykuł o wchodzeniu Islamu do krajów afrykańskich… 
 

13. Być może po rekolekcjach zmienimy formę podchodzenia do Komunii Św., tak jak to jest w wielu innych 
parafiach również w naszym dekanacie. Podchodzilibyśmy wtedy w RZĘDZIE, czyli tak jak podchodzimy 
na ofiarę, jeden za drugim. Radni raczej pozytywnie się odnieśli do tej formy. 


