
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

15 – 22 września 2019 
 

 
 

XXIV NIEDZ. ZWYKŁA – 15.09. – 17 ROCZ. POŚW. KOŚCIOŁA  i 25 ROCZ. POŚW. KAPLICY POGRZ. 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Gruca, ++ braci Józefa i Kazi-

mierza, ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, + brata Edwarda, ++ szwa-
grów Józefa i Stanisława.  

 
 
 

10.00 – SUMA KIERMASZOWA: 1 int/ Za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DO-

BRODZIEJÓW naszego kościoła z ok. 17 rocznicy poświęcenia kościoła, 30 rocznicy  
poświęcenia cmentarza parafialnego i 25 rocznicy poświęcenia kaplicy pogrzebowej  
na cmentarzu. 

 2 int/ Do Miłos. B. za + Ks. Proboszcza Alojzego Muszalika oraz + mamę i + ciotkę. 
 

12.00 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w rodzinach KULIK i HUĆ. 

 

PONIEDZIAŁEK – 16.09. – Św. męcz. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 
  7.00 – O błog. B., opiekę, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie /od Sióstr Zak. z Sierakowa Śl./. 
 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ męża Franciszka Korneliusza Sklorz z rodzicami i rodzeństwem,  
++ rodziców Gertrudę i Teodora Kurpiel, dziadków, pokr. i z tego miejsca oraz rodzi-
nę Kasprzyków. 

    

WTOREK – 17.09.  
18.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Agnieszkę, + męża Jana i ++ rodziców – of. od M. Leschik. 
  
 

 

ŚRODA – 18.09. – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdr. oraz do Miłos. 
B. za + męża Jerzego Roj i ++ rodziców z obu stron. 

  Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 19.09.  

18.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie PIOTRA WOLNY oraz o wieczny spoczynek dla ++ z rodzin Wolny i Lesik,  
+ siostry Gertrudy. 

   

PIĄTEK – 20.09. – Św. męcz. Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
18.00 – /Szkolna/ Do MBNP i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B. i zdr. dla MARTYNY z ok. 20 rocz. urodzin i dla SZYMONA z ok. 16 rocz. urodzin oraz 
potrz. łaski dla całej rodziny Jonek. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MINISTRANCKICH. 

  

 Spotkanie dla rodziców i dzieci I-komunijnych. 
 

SOBOTA – 21.09. – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 
  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę i matkę Genowefę Woś oraz ++ rodziców z obu stron. 
 

14.00 –/Chrzcielna/ Do Św. Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdr. dla FABIANA FILIPA KULIBERDA 
w dniu przyjęcia sakr. Chrztu Świętego oraz potrz. łaski dla rodziców i chrzestnych. 

     

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09. – /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla KAMILA 

LOOSE z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  
i dary Ducha Św. dla DZIECI z ok. urodzin oraz błog. B. dla całej rodziny JÓZEFA  
KUBOSZ. Naboż. w intencji Parafian. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Nowy kościół św. Urbana został poświęcony 15 września 2002 r. przez ks. Biskupa Jana 
Kopca. Wszystkim Parafianom, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, grupom modlitewnym  
i liturgicznym oraz Dobrodziejom składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za troskę o nasz para-
fialny kościół, za to co duchowe i materialne. Idziemy W JEDNYM KIERUNKU DROGĄ 
WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI jako Wspólnota parafialna, wspierani łaską Bożą oraz 
opieką św. Urbana i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Naszym celem jest uświęcanie 
swoich rodzin i samych siebie, dalej staranie się o jedność, wzajemną pomoc i zrozumie-
nie oraz ćwiczenie się w pokorze i miłości do Boga i bliźnich. Dziękuję KS. RADCY JANO-

WI GROCHLI za kiermaszowe Słowo Boże i obecność na kiermaszu. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kiermaszową kolektę na potrzeby kaplicy pogrzebowej na cmentarzu,  
za tydzień kolekta na pokrycie kosztów renowacji murku klinkierowego przed kościołem. 

 

3. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła, w sobotę: Sybilla Woś i Jessica Woś. 
 

4. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. Zapraszam 
już do zamawiana INTENCJI mszalnych na 2020 r., najpierw jubileusze i rocznie uro-
dzin, a od października za bliskich zmarłych.  

 

5. We wtorek o godz. 18.00 w Klubie na Kowiu zebranie wiejskie dotyczące funduszu sołec-
kiego. 
 

6. W środę święto Św. Stanisława Kostki, patrona młodego pokolenia. 
 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży z odnowieniem przyrze-
czeń ministranckich. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci I-komu-
nijnych /6 dzieci/. 

 

8. W przyszłą niedzielę odpust w Zborowskiem i Dożynki Diecezjalne na Górze Św. Anny 
/godz. 11.00, nasz dekanat reprezentuje w tym roku parafia Sieraków Śl./  

 

9. W zakrystii możemy dokonać wpłaty na pielgrzymkę do Paczkowa, Głębinowa i Nysy 
/sobota 28.09./, koszt 60 zł od 1 osoby, jest komplet 50 osób; można nabyć kalendarz rol-
niczy /30 zł/. 

 

10. Bóg Zapłać Rodzinom, które przekazały sprzęt elektryczny i elektroniczny dla mieszkań-
ców misji. Chcemy przeprowadzić zbiórkę złomu, z której środki zostaną przekazane  
na MALOWANIE KOŚCIOŁA. Chętnych Parafian, którzy chcieliby oddać złom proszę 
o zgłoszenie w zakrystii lub telefonicznie. W wielu parafiach takie akcje się odbywają. 
Myślę, że możemy się włączyć, tym bardziej, że jest konkretny CEL!!! 

 

11. W 2020 r. współorganizujemy pielgrzymki zagraniczne: do WŁOCH /Sanktuarium Św. 
Antoniego w Padwie oraz śladami Św. Franciszka i Św. Rity, termin 23-28 marzec i do ME-
DJUGORJE, termin 20-28 czerwiec. Zgłoszenia chętnych u ks. proboszcza. Programy piel-
grzymek można zabrać ze stolika w przedsionku kościoła. ZAPRASZAM! 


