
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

10 – 17 maja 2020 
 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.  /kolekta gospodarcza/ 

  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz z rodzin Wolny i Huć 
 

10.00 – Za ++ rodziców Leona i Waleskę Urbańczyk, ojca Józefa, ++ z rodzin Urbańczyk,  
Bienek, Małyska, Greliński i Borecki. 

  

11.30 – Do B. Op. i Św. Urbana, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę, zdro- 
wie, dobre urodzaje w rodzinie BERNARDA i BARBARY SKLORZ oraz za ++ rodziców 
Franciszka Sklorz, Teresę i Gerarda Mazoń. 

 

14.30 – Naboż. majowe. 
 
 

PONIEDZIAŁEK – 11.05.  
  7.00 – Za ++ męża Bernarda w kol. rocz. śm., syna Józefa, córkę Bernadetę, zięcia, brata z żo-

ną, rodziców z obu stron, pokr. Lesik, Hadzik i Pietrucha. Naboż. majowe. 
 

WTOREK – 12.05.  
18.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, Annę i Bernarda Kompała, dziadków z obu 

stron. Naboż. majowe. 
 

ŚRODA – 13.05. – Parafialny Dzień Fatimski 
18.00 – Do B. Op. i MB Fatim., z prośbą o błog. B., opiekę, zdrowie i potrz. łaski w rodzinie 

TERESY OSYRA i ++ z rodziny. Naboż. majowe – Różaniec Fatimski. 
 

CZWARTEK – 14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła 
18.00 – Za ++ brata Jana Jochim, rodziców Cecylię i Pawła Jochim, Łucję i Henryka Kurc, 

dziadków, pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp. Naboż. majowe. 
 

PIĄTEK – 15.05.  
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie  
w RODZINIE oraz za ++ rodziców i teściów – of. od M. Leschik. Naboż. majowe. 

 

SOBOTA – 16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli 

  7.00 – Do B. Op. i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie  
w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK, MAŃKA i MAŁCZAK. Naboż. majowe. 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Czesławę i Tadeusza Pietrzak, Walerię i Michała Radlak, Agnieszkę 

Radlak i Wojciecha Parkitnego.  
 

10.00 – Za + męża i ojca Alojzego Lesik z ok. rocz. urodzin, ++ wnuka Sebastiana Lesik i sio-
strę Matyldę Lesik.  

 
 

11.30 – Do B. Op., MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie, ustanie epide-
mii w int. PARAFIAN i o deszcz dla ziemi. 

 Naboż. majowe. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

 

 
 

1. Dziękuję za posprzątanie kościoła /I. Wicher i K. Kubik/, za zdemontowanie dekoracji  

Bożego Grobu i inne prace oraz ofiarowane kwiaty ogrodowe. 
 

2. Kolekty dzisiejsza i w następną niedzielę na energię elektryczną – BÓG ZAPŁAĆ za ofiary. 

 

3. Zapraszam Parafian na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Jest nas więcej na 

Mszach św. i majowych niż zwykle. Zachęcam tych Parafian, którzy w minionym tygodniu 

nie znaleźli czasu lub chęci na chwilę modlitwy przy Matce Bożej. 
 

4. W środę Odpust w Kolonii Łomnickiej: o godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem  

ks. Biskupa Andrzeja Czai /w kościele 50 osób, a pozostali na zewnątrz z zachowaniem 

środków ostrożności, bez udzielenia sakramentu chorych i poczęstunku po Mszy św./. 

 

5. W środę rozpoczynamy wieczory fatimskie, zapraszam Parafian i Czcicieli Matki Bożej  

Różańcowej  na Mszę św. o godz. 18.00 i różaniec fatimski bez procesji z figurą. Od 2019 
r. posiadamy już własną okazałą figurę Matki Bożej Fatimskiej z koroną.  

 

6. Z inicjatywy Papieża Franciszka czwartek będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosier-

dzia w intencji ustania epidemii i powstrzymania jej konsekwencji społecznych i gospodar-

czych – zachęcam Parafian do włączenia się w to dzieło. 

 

7. Wolne intencje mszalne są podane w gazetce. 
 

8. W dniach 13-15 maja u p. Sołtys jest do zapłacenia podatek. 


