
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

19 – 26  kwietnia  2020 
 

 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04. 
  8.00 – Za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, męża Alojzego Kubosz, teścia Franciszka  

Kubosz z żonami, ciotkę Marię Lesik, rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
 

10.00 – Do Chryst. Zmartw. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie BERNARDA WRĘCZYCKIEGO. 

 
 

11.30 – Za PARAFIAN do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, pokój serca i ustanie epidemii oraz w pewnej int. z ok. rocz. urodzin. 

  
 

15.00 – 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.04. 
18.00 – Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, z rodzin Sklorz, Hadzik, Jalowiecki, Koń-

czak, Flak i Gansczyk. 
 

WTOREK – 21.04.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w RODZINIE oraz za + męża Piotra Leschik. 
 

ŚRODA – 22.04. 
18.00 – Za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, siostry Gabrielę i Beatę, brata Henryka,  

rodziców Marię i Juliusza Szulc, brata Józefa oraz ++ z rodzin Szulc i Kozala. 
   

CZWARTEK – 23.04. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, biskupa i męczennika 

18.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, dziadków Chmiel i Gbur oraz ++ z rodziny. 
   

PIĄTEK – 24.04. 

18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., zdrowie, dary 
Ducha Św. i dobre wyniki w nauce dla JULII z ok. 13 rocz. urodzin oraz opiekę MB  
dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

 

 

SOBOTA – 25.04. – Święto Św. Marka Apostoła i Ewangelisty /modlitwa o dobre urodzaje/ 

  7.00 – Ku czci Św. Marka w intencji WSZYSTKICH ROLNIKÓW, o błog. B., opiekę, dobre 
urodzaje i potrzebny deszcz dla ziemi – naboż. błagalne o dobre urodzaje. 

  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04. /kolekta INWESTYCYJNA/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + ciocię Julię Górską – of. od rodzin Wołek i Szafrańskich. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilatki KLARY WENGEL z ok. 80 rocznicy urodzin i całej rodziny. 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, pokój serca i ustanie epidemii. 

 

 15.00 – 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Od poniedziałku 20 kwietnia na Mszach św. w naszym kościele może być do 30 osób,  
zachowując odległości do 2 m od siebie, także będąc na placu kościelnym i parkingu,  
na pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób. 
 

2. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego /kościół,  
kaplica, cmentarz/ oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką lub przyłbicą 
także w czasie trwania obrzędów liturgicznych, dotyczy to również usługujących. Z tego 
obowiązku wyłączeni są tylko duchowni i tylko w czasie trwania obrzędów religijnych. 

 
3. Przystępując do Komunii Św. należy tak odsłonić usta, aby nie dotykać zewnętrznej czę-

ści elementu ochronnego. 
 

4. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na energię elektryczną oraz przekazywane na konto parafialne,  
za tydzień kolekta inwestycyjna na ogrodzenie cmentarza. W budynku gospodarczym w ka-
plicy cmentarnej zostały wymienione nowe drzwi na metalowe. W tym tygodniu będą  
zamontowane brama i furtki środkowego wejścia na plac kościelny.  

 

Na prośbę Parafian w gazetce  jest numer konta parafialnego. 

 

5. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /A. Huć i M. Jonek/, także za kwiaty oraz prace. 
 

6. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu z Koronką  

do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, z Aktem zawierzenia ludzkości Bożemu Miło-

sierdziu. 

 

7. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. ku czci Św. Marka z nabożeństwem błagalnym o dobre 

urodzaje i potrzebny dla ziemi deszcz– ZAPRASZAM ROLNIKÓW, również do sztandaru 

rolniczego. 

 

8. Proszę zamawiać wolne intencje w miesiącu czerwcu i następnych. 
 

9. Przeżywamy Tydzień Chrześcijańskiego Miłosierdzia – okazujmy dobro, pomoc i miłość na-

szym bliźnim będącym w potrzebie. 

 

 

 
 
 
 

 


