
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

24 – 31 maja  2020 
 

 

NIEDZIELA – 24.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Odpust Parafialny Św. Urbana 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Du-

cha Św., zdrowie i opiekę MB nad dziećmi w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 
 

10.00 – SUMA ODPUSTOWA: 1/ Ku czci Św. Urbana za żyjących i ++ PARAFIAN, BUDOWNICZYCH, 
OFIARODAWCÓW i DOBRODZIEJÓW kościoła.  

  

 2/ Do B. Op. i wstaw. Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie HALINY i JANA WICHER.  

 Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. /bez procesji eucharystycznej/. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.05. – WSPOMNIENIE ŚW. URBANA, PAPIEŻA 
  7.00 – Do B. Op. i Król. Majowej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Ducha 

Św. i zdrowie dla ARTURA GBUR z ok. 30 rocz. urodzin i opiekę MB dla całej rodziny. 
 

18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę, zdrowie,  
dobre urodzaje i deszcz w int. żyjących i ++ ROLNIKÓW ORAZ PARAFIAN.  

 Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św.  /bez procesji do 4 stacji/. 
 

WTOREK – 26.05. – Św. Filipa Neri, Dzień Matki 
  7.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 

i zdrowie dla mam TERESY KALAMORZ i JADWIGI GRUCA. 
 

18.00 – W int. MATEK naszej parafii, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 
MBNP, zdrowie, zgodę i miłość w rodzinach. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św.  

 

ŚRODA – 27.05. 
  7.00 – Za ++ Franciszka Lelonek w rocz. śm., syna Teodora, ++ rodziców z obu stron oraz 

pokr. Lelonek, Świerczok i Kubik. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

 

CZWARTEK – 28.05. 
18.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla MONIKI HERMAŃSKIEJ z ok. rocz. urodzin i całej rodziny. 
  Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

PIĄTEK – 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej 
18.00 – /Szk/ Do B. Op. i MB Różań. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie WILKOSZ. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

SOBOTA – 30.05. 
  7.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz z rodzin Chmiel i Gbur. 
 Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św.    

 

NIEDZIELA – 31.05. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Ducha Św., 
opiekę i zdrowie dla KAROLINY MĘCKA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny.  

 

10.00 – Za + ojca Alojzego Kubosz w 1 rocz. śm., ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek oraz 
pokr. 

 

14.30 – Ostatnie naboż. majowe i do Ducha Św. w intencji nowych powołań. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja przedłuża do odwołania dyspensę od obowiązku 

udziału w Mszy św. w niedziele i święta dla wiernych na terenie diecezji opolskiej.  
 

2. Bardzo dziękuję  O. KAPISTRANOWI MARTZALL z Borek Wielkich za prowadzenie Odpustu  

i wygłoszone kazania. Życzymy błog. B. i zdrowia w dalszej posłudze zakonnej. Dziękuję 
służbie liturgicznej: ministrantom, lektorom, organiście z solistką oraz pocztom sztandaro-
wym wszystkich szczebli. 
 

3. Dziękuję Parafianom za posprzątanie kościoła /I. Kowalczyk, M. Kowalczyk/, za przygoto-

wanie wystroju świątyni na Odpust, za prace porządkowe przy kościele, plebanii i na cmenta-

rzu, za wywóz nieczystości oraz dary na stół odpustowy. 
 

4. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną odpustową /sztandar parafialny-rolniczy/. W minio-

nym tygodniu odbyły się pomiary ochronne instalacji elektrycznej kościoła, plebanii i ka-

plicy /co 5 lat/; za tydzień kolekta parafialna /montaż piorunochronu na kaplicy pogrz., który 

jest niezbędny, bo jest to miejsce użytku publicznego i budynek stoi na wolnej przestrzeni/. 
 

5. Dzisiaj nie ma popołudniowego nabożeństwa, po Mszach św. już ostatni tydzień nabożeństw 
majowych z Nowenną do Ducha Św. 

 

6. W poniedziałek wspomnienie Św. Urbana, papieża, Msza św. o godz. 18.00 bez tradycyj-

nej procesji ulicami parafii do 4 stacji, zapraszam poczty sztandarowe. 
 

7. We wtorek Dzień Matki – pamiętajmy o Nich w modlitwie. 
 

8. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna. 
 

9. W sobotę 7 diakonów diecezji opolskiej przyjmie święcenia kapłańskie – o godz.11.00 będą 

bić dzwony we wszystkich kościołach. 
 

10. Wolne intencje proszę zamawiać w zakrystii. 
 

11. Ogłoszenie p. Sołtys: w piątek 29 maja o godz. 19.30 na wolnej przestrzeni przy Domu 

Komunalnym na Kowiu odbędzie się spotkanie wiejskie z zachowaniem wymaganych środ-

ków ostrożności – szczegóły na plakacie w gablotce. 
 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławieństwa Bożego, opieki i pomocy  

Św. Urbana w naszej codzienności, również zdrowia i patrzenia z optymizmem 

w przyszłość! Cieszmy się Odpustem w rodzinach i całej parafii, ale bardziej tym co we-

wnętrzne, duchowe niż zewnętrzne, co razem przygotowaliśmy.  


