
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 8 – 15 października 2017 r.  
 

 

XXVII Niedziela Zwykła – 8.10. – DZIEŃ PAPIESKI 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + Piotra Leschik, ++ rodziców i ++ z pokr. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Konrada Lyko w rocz. śm., + matkę Janinę i ++ z rodziny. 

 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek – 9.10. – Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 

  7.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże z ok. 11 

rocz. ślubu Gabrieli i Marka Kowalskich. 

 Nabożeństwo Różańcowe.   
 

Wtorek – 10.10. 

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.   

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, Matyldę i Emila Chmiel  

oraz za + szwagra Henryka. 
 

Środa – 11.10.  

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.   

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek. 
 

Czwartek – 12.10. 

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.  

18.00 – Do Miłos. Bożego za + żonę, matkę i babcię Genowefę Woś. 
 

Piątek – 13.10. – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.   

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Do Miłos. Bożego za + męża Eugeniusza Osyra w 16 

rocz. śm., + ojca Ryszarda, + teścia Jana i za ++ z pokr. Osyra, Szopa. 
 

Sobota – 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla córki Moniki i Patryka 

w pracy za granicą oraz o potrz. łaski w rodzinie Hermański.  

  7.30 – Nabożeństwo Różańcowe.  

  9.00 – Odwiedziny chorych. 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego i NMP w int. rodzin Nowak, Niwergol z podz. za otrz. łaski, z proś-

bą o błog. Boże i zdrowie w tych rodzinach oraz za ++ z tych rodzin. 

10.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdro-

wie dla córki Sylwii z ok. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny Skowronek. 

 Nabożeństwo różańcowe. 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 8.10.2017 r. 
 

1. Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła i parafii, a przed  

kościołem z okazji Dnia Papieskiego zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąc-

lecia wspierającą dzieci i młodzież. Bóg zapłać za złożone przez Was ofiary. 
 

2. Dziękuję Paniom, które w minionym tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu 

do sprzątania kościoła proszę Panie: Krystynę Kubik, Małgorzatę Kubik. 
 

3. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach różańcowych. 
 

4. Tradycyjnym zwyczajem proszę w poniedziałek od g. 9.00 o zebranie darów: 

- z Centrum i z Kierocia: Józef Kubosz, Roman Pawelczyk, Piotr Wicher,  
- z Kowia: Krzysztof Sykulski, Bernard Sklorz, Jerzy Gryga, 
- z Marców: Roman Loose. 

  Za Waszą wrażliwość, okazane serce bliźnim, za wszelką pomoc oraz transport darów  

do Sióstr św. Józefa i o. Franciszkanów składam serdeczne Bóg zapłać! 
 

5. W środę od g. 9.00 proszę Panów o skoszenie trawy na cmentarzu, a w sobotę również  

od g. 9.00 proszę Panów o pomoc w posprzątaniu drewna opałowego do kotłowni.  

Za te prace na rzecz naszej parafialnej Wspólnoty, również za prace przy plebanii – 

szczere Bóg zapłać!  
 

6. W piątek po Mszy św. szkolnej spotkanie dla klasy VI i VII szkoły podstawowej rozpoczy-

nające przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 
 

7. W sobotę przypada Dzień Nauczyciela, od g. 9.00 odwiedziny chorych. 
 

8. Za tydzień w niedzielę będzie można już zamawiać intencje mszalne na nowy rok 2018.  

Do końca października rezerwujemy msze: jubileuszowe, rocznicowe i związane  

z ważnymi wydarzeniami dla osób żyjących, a od listopada będziemy zamawiać pozostałe 

intencje. Za Waszą wrażliwość na potrzeby bliskich i zmarłych serdeczne Bóg zapłać! 
 

9. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 
 

10. Intencje mszalne możemy zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii. 
 

11. Do nabycia cotygodniowa prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci  

oraz Nasza Arka – miesięcznik rodzin katolickich. Można nabyć jeszcze kalendarze rolni-

cze w cenie 25 zł na rok 2018.  
 

12. INFORMACJA: a) w poniedziałek od g. 13.00 na parkingu przy kościele w ambulansie  

diagnostycznym będzie można skorzystać z różnych badań. Szczegóły w gablotce  

i na ulotkach, które są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła, 

b) w czwartek 12 października o g. 19.00 Pani Sołtys zaprasza mieszkańców na spotkanie 

wiejskie w budynku komunalnym. 


