
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

3 – 10  luty 2019 
 

 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla ANDRZEJA  

JONEK z ok. kol. rocz. urodzin i potrz. łaski całej rodziny JONEK.  
  Błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 
 

10.00 – /SUMA/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę  
i zdrowie dla całej rodziny KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ. 

  Błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 
 

PONIEDZIAŁEK – 4.02. 
  7.00 – Za Parafian, Rodziny Szensztackie i Apostolat Margaretka, o błog. B., opiekę i wstaw. 

Św. Urbana i MBNP. 
 

WTOREK – 5.02. – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Do MBNP z prośbą o błog. B. i zdrowie dla całej RODZINY oraz do Miłos. B. za + męża  

i ojca Ryszarda Osyra.  
  Błogosławieństwo wody i chleba. 
 

ŚRODA – 6.02. – Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy  
17.00 – Za ++ Parafian i dusze w czyśćcu cierpiące. 
  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

 

I CZWARTEK – 7.02. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Suda, ++ z pokr. Suda, Brodacki i Lesik. 
  Nabożeństwo o nowe powołania. 
 

PIĄTEK – 8.02. 
17.00 – /Szkolna/ Za Parafian oraz dzieci i młodzież szkolną, o błog. B., opiekę, zdrowie i dobry 

wypoczynek w czasie ferii zimowych. 
 Spotkanie dla bierzmowańców z kl. 6 szkoły podstawowej. 
 

SOBOTA – 9.02. 
  8.00 – Do B. Op., NSPJ o MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w rodzinie JÓZEFA HADZIK. 
 

14.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatki WERONIKI LOOSE z ok. 70 rocznicy urodzin.  

 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do MBNP i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek z mężami  
i wnuków. 

 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, + Franciszka Kubosz  
z żonami, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

  Nabożeństwo eucharystyczne.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. Dzisiejsza kolekta na potrzeby parafialne i diecezjalne /nowe rynny na dachu kaplicy  
pogrzebowej/, a przed kościołem zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe, w przyszłą 
niedzielę kolekta również na cele parafialne. 

 

2. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Renata  

Kinscher i Żaneta Tyrała. 

 

3. Dziękuję Panom za rozbiórkę elementów wystroju bożonarodzeniowego. 

 

4. PODZIĘKOWANIA dla właściciela Domu Pogrzebowego Marek Szwedziński z Lubliń-

ca za ofiarowanie dla naszego kościoła i parafii metalowego zestawu pogrzebowego: 

krzyża, 4 świeczników i katafalku /wartość 2500 zł/. 

 

5. BÓG ZAPŁAĆ Parafianom za dary ofiarowane na stół plebanijny. 

 

6. W gazetce zostały zamieszczone zatwierdzone modlitwy do Matki Bożej Szansztackiej, 

wszystkie inne modlitwy np. koronki są do prywatnego odmawiania i wedle uznania. 

 

7. Dzisiaj na zakończenie Mszy św. przyjmujemy błogosławieństwo Św. Błażeja, które chroni 
od chorób gardła. 

 

8. We wtorek błogosławimy chleb i wodę ku czci Św. Agaty. 

 

9. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa 

Chrystusa Najwyższego Kapłana. Po Mszy św. nabożeństwo o nowe powołania do Służby  
w Kościele. 

 

10. W piątek o godz. 17.00 cotygodniowa Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. Po Mszy 
św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6 szkoły podstawowej. 

 

11. W sobotę o godz. 11.00 zbiórka formacyjna dla Liturgicznej Służby Ołtarza. 

 

12. W zakrystii możemy zamawiać intencje Mszy św., szczególnie w tym tygodniu oraz  

w dniach rekolekcji wielkopostnych: 6-10 marca br., a Zelatorzy Róż Różańcowych mogą 

odebrać lutowy numer Rycerz Niepokalanej. 
 


