
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 kwiecień 2018 
 

 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04. – DOBREGO PASTERZA /kolekta inwestycyjna-remontowa/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże w rodzi-

nie Marii Leschik. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ. 
 Nabożeństwo w int. nowych powołań i prac remontowych przy naszym kościele. 

13.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. Boże, 
opiekę i zdrowie w 50 rocz. urodzin Jubilata MIROSŁAWA LYKO. 

 

PONIEDZIAŁEK – 23.04. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BPA I MĘCZ., głów. patrona Polski 

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, siostrę Gertrudę, + Józefa  
Wolny oraz ++ z całego pokr. Wolny, Lesik i Mann. 

 Spotkanie dla dzieci I-komunijnych i rodziców /odbiór alb dla dzieci/. 
 

WTOREK – 24.04.  
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
  Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 

ŚRODA – 25.04. – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY, modlimy się o dobre urodzaje 
18.00 – Ku czci św. Marka i wstaw. MBNP o błog. Boże dla PARAFIAN, szczególnie ROLNIKÓW  

I ICH RODZIN w pracy na roli, o właściwą pogodę i dobre urodzaje ziemi.  
  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy i procesja ku czci św. Marka o dobre urodzaje do krzyża 

koło starego kościoła. 
 

CZWARTEK – 26.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw, Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę, zdrowie i dobre wyniki w nauce dla JULKI ROJ z ok. kol. rocz. urodzin, o potrz. 
łaski dla RODZEŃSTWA oraz całej rodziny ROJ i PIECHOTA.    

  Spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej HALINY WICHER. 
 

PIĄTEK – 27.04.  
16.30 – I Spowiedź dzieci I-komunijnych. 

18.00 –  /Szk-młodz/ Do Zmartwychwstałego Pana i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z proś-
bą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie BATOR. 

19.30 – Czuwanie dekanatu Olesno w kościele MB w Łowoszowie. 
 

SOBOTA – 28.04.  

  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Helenę i Edmunda Loose oraz + ojca Józefa Wolny.  

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04. /kolekta inwestycyjna-specjalna/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą dalsze błog. Boże i zdrowie 

dla JADWIGI i ERNESTA LESIK z ok. 35 rocz. ślubu. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla SYLWII i PIOTRA KULIBERDA z ok. 1 rocz. ślubu. 
14.30 – Nieszpory niedzielne w int. prac remontowych w naszym kościele.   



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Bóg zapłać ks. Bogdanowi Węgrzynowi za dzisiejsze Słowo Boże i posługę kapłańską.  
Życzymy Bożego błog. w dalszej pracy duszpasterskiej i zapewniamy o modlitwie. Dzięku-
jemy raz jeszcze za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych. 

 

2. Wyrażam słowa serdecznej wdzięczności i Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną-

remontową na pokrycie kosztów renowacji zadaszenia nad wejściem do kościoła. Musimy 
go zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i zawilgoceniem. II etap prac będzie polegał 
na pokryciu całego zadaszenia odpowiednią warstwą papy z opierzeniem. 

 
 

3. Bardzo dziękuję naszym panom: Ryszardowi, Romanowi, Rafałowi, Piotrowi i Łukaszowi  
za sobotnie przedpołudniowe prace związane z przygotowaniem zadaszenia do II etapu 
prac remontowych oraz Eugeniuszowi za ciężki sprzęt i wywiezienie gruzu.  

 

4. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła i toalet, w tym tygodniu do sprzątania 
proszę: Marię i Krystynę Gryga.  

 

 

 

5. Dziękuję również za dary przekazane na stół plebanijny oraz za każdą pomoc i życzliwość. 
 

6. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha. Po Mszy św. wieczornej o godz. 18.45 spotka-
nie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców /odbiór uszytych alb dla dzieci/.  

 

7. Również w poniedziałek bardzo proszę o skoszenie trawy na cmentarzu – w tym roku  
za porządek są odpowiedzialni mieszkańcy Październi, zaś dożynki przygotowują miesz-
kańcy Kierocia i Centrum cz. II. Już dziś dziękuję za dostrzeganie dobra wspólnego. 

 

8. We wtorek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie wszystkich członków Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. 

 

9. W środę święto św. Marka – modlimy się o dobre urodzaje. O godz. 18.00 bardzo serdecz-
nie zapraszam parafian na Mszę św. ku czci św. Marka i wstaw. MB Nieustającej Pomocy  
w intencji parafian, szczególnie rolników i ich rodzin, po Mszy św. nabożeństwo do MBNP  
i procesja o dobre urodzaje do krzyża przy starym kościele. Dziękuję rodzinie Loose  
za całoroczną opiekę i troskę o to miejsce. 

 

10. W czwartek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie formacyjne dla kobiet należą-
cych do Róży Różańcowej p. Haliny Wicher – zapraszam już na Mszę św. o godz. 18.00. 

 

11. W piątek o godz. 18.00 Msza św. dla dzieci szkolnych i uczniów gimnazjum. O godz. 19.30 
w Łowoszowie kolejne czuwanie młodzieżowe pod hasłem: Małżeństwo drogą do świętości. 
Zapraszam młodzież z kl. II i III gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania. 

 

12. W soboty czasu letniego Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00. 
 

13. W najbliższą sobotę organizujemy parafialny wyjazd do kina Karolinka w Lublińcu  
na film pt. Fatima. Ostatnia Tajemnica. Bilet normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, wyjazd sprzed 
kościoła o godz. 16.00, zapisy chętnych w zakrystii. Projekcja filmu o godz. 17.00. 

 

14. Za tydzień V Niedziela Wielkanocna, kolekta inwestycyjna tzw. specjalna przeznaczona 
na remont zadaszenia nad wejściem do kościoła. Bardzo dziękuję za rozumienie parafial-
nych potrzeb zarówno materialnych jak i duchowych. O godz. 14.30 nieszpory niedzielne. 
 

15. W czerwcu jest sporo wolnych intencji mszalnych, które są wypisane w gazetce, możemy 
je zarezerwować w zakrystii lub telefonicznie. 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE /I/: 
     

     MONIKA TYRAŁA,  zam. Wędzina 
     PIOTR MARCZAK,  zam. Podłęże Szlacheckie 


