
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

19 – 26 maja 2019 
 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05. /kolekta gospodarcza/ 

  8.00 – Do Chrystusa Zmartwych. za + męża i ojca Tadeusza Kucharczyk w 5 rocz. śm.,  
++ rodziców z obu stron, + brata Andrzeja i + zięcia Dariusza. 

10.00 – Do B. Op. i Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka FRANCISZ-

KA WACŁAWIK oraz dla małżonków JUSTYNY i GRZEGORZA WACŁAWIK w 2 rocz. ślubu. 
 Naboż. majowe o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 

14.00 – Borecka Majówka z orkiestrą w Borkach Wielkich. 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.05.  
18.00 – Do Miłos. B. za ++ braci Edwarda i Teodora, ++ rodziców Piotra i Marię Kaczmarzyk 

oraz ++ z rodziny. Naboż. majowe. 
 

WTOREK – 21.05. – Św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Jana i Wiktorię Popanda, ++ Alojzego i Elżbietę Czyrny,  
rodzeństwo, szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z całego pokr. 

  Naboż. majowe. 
 

ŚRODA – 22.05.  
18.00 – Do Miłos. B. za ++ Łucję i Wincentego Galiczak, ++ Wiktorię i Franciszka Woś, + Wa-

lerię Suda z mężem, 3 synów, 2 córki, synową, + Paulinę Brettsnajder z mężem,  
++ z rodzin Woś, Galiczak, Suda i Pluta oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Naboż. majowe. 

 

CZWARTEK – 23.05.  
12.00 – Msza św. żałobna-pogrzebowa za + Śp. Alojzego Kubosz. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla Moni-
ki z ok. 26 rocz. urodzin i potrz. łaski dla rodziny HERMAŃSKI. Naboż. majowe. 

 

PIĄTEK – 24.05. – Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych  
17.00 –  /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, ++ rodziców Matyldę  

i Emila Chmiel, + bratową Dorotę oraz ++ z pokr. Chmiel i Gruca.  
 Misterium Wielkanocne – naboż. majowe Grupy Teatralnej z Bytomia-Miechowic. 

19.30 – Dekanalne czuwanie młodzieży w Łowoszowie. 
 

SOBOTA – 25.05. – Św. Urbana, papieża i męczennika, patrona parafii 

17.00 – Ku czci Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę, zdrowie i dobre 
urodzaje dla PARAFIAN i ROLNIKÓW z RODZINAMI. Procesja o dobre urodzaje do 4 stacji. 

 Piknik odpustowy pod namiotem za kościołem. 
 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05. – Odpust Parafialny, DZIEŃ MATKI /kolekta inwestycyjna/ 

  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla KARO-

LINY z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
11.00 – 1/ Do B. Op. i św. Urbana w intencji żyjących i ++ PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DO-

BRODZIEJÓW kościoła oraz wszystkich MATEK w Dniu Ich Święta.  
 2/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla rodziny TYRAŁA oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny. Procesja eucharystyczna. 
 

15.00 – Nieszpory odpustowe w intencji Rodzin parafii. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /A. Wilkosz i S. Kuliberda/, Parafianom za modli-
twy, pomoc i życzliwość oraz za dary ofiarowane na stół plebanijny. 

 
2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na potrzeby cmentarza /furtka i bramy/, za tydzień kolekta odpu-

stowa inwestycyjna /malowanie kościoła i ocieplanie plebanii/ i jałmużna postna z całego 
roku. 

 

3. Dzisiaj o godz. 14.00 Borecka Majówka z orkiestrą w Borkach Wielkich.  

 

4. W tygodniu zapraszam na nabożeństwa majowe. 

 
5. W piątek rozpoczynamy Triduum przed Odpustem. O godz. 17.00 Msza św. szkolna.  

W naszej parafii będziemy gościć po raz drugi Dziecięcą Grupę Teatralną z parafii Św. Krzy-
ża w Bytomiu-Miechowicach, która przedstawi Misterium Wielkanocne pt. Oto Mata two-
ja z nabożeństwem majowym. ZAPRASZAM! Po występie poczęstunek na plebanii przy-
gotowany przez Zespół Caritas. O godz. 19.30 dekanalne czuwanie młodzieży w Łowoszo-
wie, gościem będzie Siostra Zakonna Tobiasza z Kietrza. 

 

6. W sobotę wspomnienie św. Urbana. Zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji  
Parafian i Rolników z procesją o dobre urodzaje. Proszę o posługę przy sztandarach oraz 
przygotowanie stacji na trasie procesji. Po procesji z Radą Duszpasterską i Radą Sołecką 
zapraszamy na piknik odpustowy przy kawie, herbacie i kołoczu w namiocie za kościo-
łem. Dziękuję za organizację tego przedsięwzięcia dla naszej parafii. ZAPRASZAM!!! 

 

7. W sobotę w Sierakowie Gminny Dzień Strażaka. O godz. 14.00 w kościele Św. Ap. Piotra  
i Pawła w Sierakowie Msza św. w intencji Strażaków. Program w internecie. 

 

8. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustu parafialnego ku czci św. Urbana, przypada 
Dzień Matki. O godz. 11.00 zapraszam PARAFIAN na Sumę odpustową, której będzie prze-
wodniczyć i kazanie wygłosi mój kolega rocznikowy KS. JOACHIM KOZA, wikary z parafii 
Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. Zapraszam poczty sztandarowe, do niesienia bal-
dachimu oraz dzieci I rocznicy Komunii Św. w strojach komunijnych. Liturgię uświetni 
orkiestra z Borek Małych. Nieszpory odpustowe i nabożeństwo majowe o godz. 15.00. 

 

9. Mieszkańców Domów Celnych i Kierocia bardzo proszę o skoszenie trawy na cmentarzu 
przed odpustem i troskę o to miejsce w miesiącach letnich. 

 

10. W zakrystii można się zapisać na pielgrzymko-wycieczkę do Zakopanego i Ludźmierza 
/sobota 15.06./. Msza św. będzie w Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem. Warto piel-
grzymować do tych świętych miejsc. 

 

11. Wolne intencje mszalne są podane w gazetce, proszę o ich zamawianie. 

 

12. ZAPOWIEDZI: Karolina Kulik i Kamil Huć, zam. w Wędzinie. 

 

13. OGŁOSZENIE: w poniedziałek 20 maja w godz. 12.00-12.45 na parkingu kościelnym  
w ambulansie diagnostycznym odbędą się płatne badania profilaktyczne. Ulotki można 
wziąć ze stolika w przedsionku kościoła. 

 
 

14. W piątek odbył się pogrzeb Śp. Joachima Oblong, lat 60. Wieczny odpoczynek… 


