
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 września 2019 
 

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

Ducha Św. dla KAMILA LOOSE z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny oraz 
wieczny spoczynek dla ++ dziadków Klary i Józefa Wolny oraz Heleny i Edmunda. 

 
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. 

 

 
PONIEDZIAŁEK – 23.09. – Św. Pio z Pietrelciny, kapłana 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla KORNELII i ŁUKASZA z ok. rocz. ślubu, potrz. łaski dla DZIECI oraz rodzin ROJ i PIE-

CHOTA.  
    
WTOREK – 24.09.  
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
  
 

 
ŚRODA – 25.09. – Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana 

18.00 – Do B. Op., o dary Ducha Świętego, błog. B. i zdrowie dla KS. BŁAŻEJA, Pallotyna z ok. 
rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – of od rodziny A. Benisz.  

  Modlitwa do MBNP.  
   
CZWARTEK – 26.09.   

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla całej 
rodziny CZYRNY.  

   
PIĄTEK – 27.09. – Św. Wincentego a Paulo, kapłana 
18.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + matkę Agnieszkę Kowalczyk w 20 rocz. śm., + ojca Jana,  

++ braci Bernarda i Józefa oraz + chrzestną Reginę Macioł. 
 

Spotkanie dla bierzmowańców wszystkich 3 roczników przygotowania. 
 

19.30 – CZUWANIE MŁODZIEŻY W ŁOWOSZOWIE /O. MAKARY OFM/. 
 
SOBOTA – 28.09. – Św. Wacława, męczennika 
 

  7.00 – Zbiórka i wyjazd na pielgrzymko-wycieczkę do Paczkowa, Głębinowa i Nysy. 
 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09. /kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie ERNESTA i JADWIGI LESIK.  
 

10.00 – Do Miłos. B. za + ojca Alojzego Kubosz, ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek oraz 
wszystkich ++ z rodzin z obu stron. 

 Naboż. w intencji Parafian. 
 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła /renowacja murku przed kościołem/.  
W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA i ocieplenie  
budynku plebanii. Na jesieni chcemy zorganizować zbiórkę złomu na malowanie kościoła, 
proszę o zgłoszenie większej ilości złomu. 

 

2. Dzisiaj odpust w Zborowskiem ku czci Podwyższenia Krzyża Św., w Borkach W. od godz. 
15.00 na boisku Festyn z okazji Dni Borek. 

 

3. BÓG ZAPŁAĆ p. Markowi Szwedzińskiemu z Lublińca za ofiarowanie naszej parafii napisu 
z nierdzewnego metalu, który został zawieszony i podświetlony na frontowej ścianie kaplicy 
przedpogrzebowej z bardzo wymowną treścią: CZAS UCIEKA, WIECZNOŚĆ CZEKA.  
Na cmentarzu zostały też zamontowane bramy z obu stron oraz furtka z bramą wejścio-
wą, w tym 2 krzyże, będą też wymienione na nowe 4 przęsła od strony wjazdu na cmen-
tarz. Własnym kosztem został podświetlony krzyż k. p. Szulc, natomiast kosztem gminy 
przed Dożynkami został doświetlony obiekt starego kościoła. Te święta miejsca są teraz  
bardziej widoczne. 

 

4. Dziękuję Paniom, które co tydzień troszczą się o czystość kościoła, w tym tygodniu: Hele-
na Sklorz i Urszula Huć.  

 

5. Dziękuję Organistom za posługę na Mszach św., a Parafianom za dary na stół plebanijny. 
 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do sa-
kramentu bierzmowania wszystkich roczników: kl. 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 1 szko-
ły średniej. Przypominam, że dzieci i kandydaci do bierzmowania po Mszach św. niedziel-
nych odbierają planszę ZIERENKO z niedzielną ewangelią oraz rebusami i krzyżówkami 
pogłębiających ich wiedzę religijną, którą zdobywają na szkolnej katechezie. 

 

7. W piątek o godz. 19.30 w Łowoszowie I po wakacjach CZUWANIE MŁODZIEŻOWE pod 
hasłem Dobry Start, konferencję wygłosi nowy wikary z Borek W. o. Makary. ZAPRA-
SZAM młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

 

8. W sobotę o godz. 7.00 na parkingu kościoła zbiórka i wyjazd na pielgrzymko-wycieczkę 
do Paczkowa, Głębinowa i Nysy /koszt 60 zł/. Nie ma wyjątkowo Mszy św. porannej. 

  

9. W przyszłą niedzielę organizujemy wyjazd parafialny na film pt. LEGIONY w Miejskim 
Domu Kultury w Lublińcu. To historia ludzi walczących o wolność 1914-1916. Bilet nor-
malny 16 zł, ulgowy 14 zł od 15 lat. Wyjazd chętnych o godz. 17.30, zgłoszenia w zakrystii. 

 

10. W październiku są 4 wolne intencje, listopadzie 5, w grudniu 9. Możemy zamawiać  
w zakrystii polecając Panu Bogu sprawy życia codziennego, żyjących i zmarłych z naszych  
rodzin. Proszę zamawiać INTENCJE mszalne w 2020 r., najpierw jubileusze i ważne 
rocznice, a od października za bliskich zmarłych. Godziny będą dostosowane do Waszych 
potrzeb. 

 

11. W zakrystii można nabyć kolorowy kalendarz rolniczy na 2020 r. /25 zł/. 
 

12. W przyszłym roku współorganizujemy pielgrzymki do Włoch /23-28 marca/ i Medjugo-
rie w Bośni i Hercegowinie/20-28 czerwiec/. Chętnych Parafian proszę o pobranie ze stolika 
i wypełnienie deklaracji na pielgrzymkę do Włoch i oddanie u ks. proboszcza. 


