
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

16 – 23  luty 2020 
 

 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02. /kolekta parafialna/ 
   8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie ŁUCJI KUBOSZ. 
 

10.00 – Za + męża Marka oraz ++ z rodzin Sobera, Korczowski i Pańczyk. 
  Naboż. eucharystyczne.  
 

PONIEDZIAŁEK – 17.02. 
17.00 – Za + męża Piotra Leschik z ok. rocz. urodzin, ++ z rodziny oraz teściów Józefę i Piotra. 
 

WTOREK – 18.02. 
  7.00 – Za + matkę Zofię Huć w rocz. śm., + męża Franciszka Huć, + męża i ojca Antoniego 

Woś oraz ++ Klarę i Antoniego Woś. 
 

ŚRODA – 19.02. 
17.00 – Za ++ siostry Gabrielę i Beatę w 24 rocz. śm., ++ rodziców Marię i Juliusza Szulc, brata 

Józefa Szulc, rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, brata Henryka oraz ++ z rodzin Szulc  
i Kozala. Modlitwa do MBNP. 

 

CZWARTEK – 20.02. 
17.00 – Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć, ++ dziad-

ków oraz Marię i Józefa Gryga. 
   

PIĄTEK – 21.02. 
17.00 – /Szk/ Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel oraz  

++ dziadków z obu stron. 
  

SOBOTA – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
  8.00 – Za + matkę i babcię Gertrudę Kurpiel w rocz. śm., zaginionego w II wojnie świat. ojca 

Teodora, ++ dziadków, + męża Franciszka Sklorz z rodzicami i rodzeństwem, ++ pokr. 
i z tego miejsca. 

    

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02. – Adoracja Najświętszego Sakramentu /kolekta inwestycyjna/ 
   8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  

dla KAMILA z ok. rocz. urodzin i dla całej rodziny MĘCKA. 
 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla rodziny JERZEGO KRAWCZYK oraz dary Ducha Św. dla córek z mężami, wnuków  
i prawnuków. Sztandary bierzmowańcy. 

 

11.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatki MARII HADZIK w 70 rocznicę urodzin. 

 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godziny adoracyjne. 

 
15.00 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji. 
 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na energię elektryczną, za tydzień na cele inwestycyjne /OGRO-

DZENIE cmentarza/.  
 

2. W tym tygodniu zgłoszę do wykonania 2 projekty nowego SZTANDARU ROLNICZEGO 

oraz zgłoszę w Starostwie Powiatowym w Lublińcu budowę GROTY MARYJNEJ z figura-

mi MB lurdzkiej i św. Bernadety, która będzie usytuowana po lewej stronie Krzyża Misyjne-

go z podświetleniem. Na cmentarzu chcemy też zamontować pompę żeliwną /na weichę/  

w miejsce korby do wyciągania wody w wiadrze. 
 

3. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /G. Wieczorek i K. Loose/. 
 

4. Dziękuję Zespołowi CARITAS za przygotowanie parafialnego Dnia Chorych, a Parafia-

nom za udział w Mszy św. i spotkaniu przy stole na plebanii. 
 

5. Dzisiaj o godz. 15.00 w klubie na Kowiu spotkanie sprawozdawcze za 2019 r. dla Strażaków 

i Sympatyków.   
 

6. W piątek o 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży i spotkanie bierzmowańców  

z kl. 8 szkoły podstawowej i kl. 1 szkół ponadpodstawowych. 
 

7. W sobotę o godz. 11.00 próba śpiewów scholi liturgicznej.  
 

8. W przyszłą niedzielę na Mszy o 10.00 bierzmowańcy posługują przy sztandarach: dziecię-

cym: Dariusz Janota i Kamil Szopa, maryjnym młodzieżowym: Wiktoria Czaja i Julia Ja-

nota. 
 

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 rozpoczęcie Adoracji Najświętszego  

Sakramentu przed Wielkim Postem wg następującego planu: 
    

 12.30 – Kierocie, Domy Celne  13.30 – Marce, Grucki, Kowie 
  

 14.30 – Centrum, Październia 15.00 – Dzieci I-komunijne i bierzmowańcy, 
                       zakończenie adoracji 
 

10. Za tydzień w niedzielę, należący w naszej parafii do RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH ŻEŃ-

SKICH i MĘSKICH mogą w zakrystii już odbierać nowe modlitewniki z wszystkimi 20 

tajemnicami różańcowymi /są obrazki, teksty z Pisma Św. i niedługie zrozumiałe roz-

rozważania/ oraz rozpiskę z comiesięczną ZMIANĄ TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH /do 

lutego 2021 r./ Przy odbiorze będzie można złożyć dowolną ofiarę. Zelatorów proszę o 

dostarczenie tych materiałów osobom, które ze względów zdrowotnych nie zawsze mogą 

przybyć do kościoła i mieszkającym poza parafią. Pierwsza zmiana we wszystkich 8 RÓ-

ŻACH nastąpi w I Niedzielę Wielkiego Postu 1 marca br. Żywię nadzieję, że przyjęcie 

wspólnej formuły funkcjonowania naszych RÓŻ, przyczyni się do bardziej świadomego 

przeżywania tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Tajemnice, które towa-

rzyszyły nam przez ostatnie wiele lat zostawiamy na pamiątkę! 
 

11. Kartki na WYPOMINKI-ZALECKI są wyłożone na stoliku w przedsionku, wypisane mo-

żemy już składać w zakrystii. 
 

12. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże, w zakrystii proszę zamawiać wolne intencje mszalne. 


