
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

30 czerwca – 7 lipca 2019 
 

 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06. /kolekta na malowanie kościoła/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalszą błog. B., opiekę i zdrowie 

dla ŁUCJI oraz do Miłos. B. za + męża Alojzego Kubosz. 
 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie URBAŃ-

CZYK oraz do Miłos. B. za ++ z rodzin Urbańczyk, Drzyzga i Greliński. 
 Naboż. eucharystyczne. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 1.07.  
  7.00 – Do B. Op., MBNP i św. Urbana, o błog. Boże i zdrowie w czasie żniw dla rodziny ROJ. 
 

 

WTOREK – 2.07.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

dla całej rodziny PIOTRA i SYLWII KULIBERDA. 
  

 

ŚRODA – 3.07. – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 

18.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-
nie STEFANA i MARII WIECZOREK. Modlitwa do MBNP.  

 

 

I CZWARTEK – 4.07. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Kapłaństwo 
18.00 – Do Miłos. B. za + Alojzego Kubosz – of. od Róży Róż. Ryszarda Chmiel.  
  Naboż. o powołania do Służby w Kościele. 
 

 

I PIĄTEK – 5.07. – Czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa  
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. MAGDALENY JONEK. 
 Naboż. do NSPJ. 
17.30 – Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Antoniego Kasprzyk w rocz. śm. i ++ z jego rodziny oraz ++ z rodzin 

Sklorz i Kurpiel. 
 

 

I SOBOTA – 6.07. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, czcimy Niepokalane Serce NMP 
  6.30 – Różaniec wynagradzający prowadzony za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapł., zak. i mis. oraz za ++ kapłanów i siostry 

zakonne – of. od Róży Różań. MAGDALENY JONEK.  

 Naboż. do Niepokalanego Serca Maryi. 
  8.30 – Odwiedziny Chorych. 
 

10.50 – Msza św. żałobna-pogrzebowa za + Śp. Klarę Wolny. 
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.07. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę, 

zdrowie i dary Ducha Św. dla ANGELIKI WICHER z ok. 9 rocz. urodzin i całej rodziny.  
 

10.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  
dla całej rodziny AGNIESZKI KACZMARZYK. 

 Naboż. eucharystyczne. 



 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 

1. Kolekta dzisiejsza inwestycyjna na malowanie kościoła i ocieplanie plebanii – Bóg Zapłać  
za złożone ofiary, w następne niedziele kolekta na potrzeby kościoła /poręcze na schody/. 

 

2. Dzisiaj odpust w Sierakowie Śl. ku czci Św. Apostołów Piotra i Pawła, w Ciasnej Jubileusz 

60-lecia Kapłaństwa ks. Oswalda Bobrzika, emerytowanego proboszcza /godz. 11.00/. 

 

3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła /M. Jonek i A. Jonek/ oraz Parafianom 

za liczniejszy udział w Mszach i św. i procesjach w oktawie Bożego Ciała. 

 

4. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W miesiącu lipcu modlimy się w in-

tencji kobiet z Róży Różańcowej Magdaleny Jonek. 

 

5. W sobotę o godz. 6.30 różaniec wynagradzający, od godz. 9.00 miesięczne odwiedziny  

Chorych i Starszych – święto patronalne Apostolstwa Chorych. 

 

6. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 
17.30. 

 

7. W przyszłą niedzielę odpust w Łomnicy /suma godz. 11.00/. 

 

8. Do nabycia jest Mały Gość dla dzieci, Rycerz Niepokalanej dla Róż Różańcowych, Cuda  

i Łaski Boże oraz Nasza Arka. 

 

9. W dniach 27 i 28 sierpnia z parafią Łomnica organizujemy pielgrzymkę na Podlasie 
/Tykocin, Białystok, Supraśl, Kruszyniany, Święta Góra, Grabarka, Pratulin, Kostomłoty, 

Kodeń, Jabłeczna/. Program jest wyłożony w przedsionku. Zgłoszenia chętnych w zakry-

stii. 

 

 

10. Jako proboszcz zachęcam PARAFIAN do zamawiania intencji mszalnych, wolne inten-

cje do końca roku są podane w gazetce oraz przypominam o zachowaniu świątecznego 

charakteru każdej niedzieli czyli Dnia Pańskiego /1 przykazanie kościelne mówi o po-

wstrzymaniu się od prac niekoniecznych w niedziele i święta nakazane – artykuł w ga-

zetce/. 

 

 


