
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

17 – 24 maja  2020 
 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05. – Obchody 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II 
  8.00 – Za ++ rodziców Czesławę i Tadeusza Pietrzak, Walerię i Michała Radlak oraz Agniesz-

kę Radlak i Wojciecha Parkitnego.  
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla ANNY LESIK z ok. 86 rocz. urodzin oraz za + męża i ojca Alojzego Lesik z ok. 86 
rocz. urodzin, ++ wnuka Sebastiana Lesik i siostrę Matyldę Lesik.  

 
 

11.30 – Do B. Op., wstaw. Św. Jana Pawła II i Św. Urbana za PARAFIAN, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, ustanie epidemii i o deszcz dla ziemi. 

 

14.30 – Naboż. majowe ze Św. Janem Pawłem II. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa w okresie zasiewów 
18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre urodzaje 

i deszcz w intencji rolników i mieszkańców MARCÓW, GRUCEK i KIEROCIA. 
  Naboż. błagalne. 
 

WTOREK – 19.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa o uświęcenie ludzkiej pracy 

18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre urodzaje 
i deszcz w intencji rolników i mieszkańców KOWIA. Naboż. błagalne. 

 

ŚRODA – 20.05. – Dni Krzyżowe – modlitwa za głodujących 
18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., uświęcenie ludzkiej pracy, zdrowie, dobre urodzaje 

i deszcz w intencji rolników i mieszkańców WĘDZINY, DOMÓW CELNYCH i PAŹDZIERNI. 
Naboż. błagalne. 

 

CZWARTEK – 21.05. – Św. Jana Nepomucena 
18.00 – Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Kubosz w 1 rocz. śm. Naboż. majowe. 
 

PIĄTEK – 22.05. 
18.00 – /Szk/Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie dla FRANCISZKA WACŁAWIK w 2 rocz. urodzin i RODZICÓW w 3 rocz. ślubu.  
  Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

SOBOTA – 23.05. 

  7.00 – Za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz + bra-
tową Dorotę. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 

 

17.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatów SYBILLI i WALTRA WOŚ z ok. 25 rocznicy ślubu i całej 
rodziny. 

 

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

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

  

 2/ Do B. Op. i 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. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. Od niedzieli 17 maja na Mszach św. w kościołach zwiększa się limit wiernych /1 os. na 10 
m2/, stąd w naszym kościele może być 40 osób, na twarzach maski i odległości od siebie 
do 2 m, przy ołtarzu mogą już służyć wszyscy ministranci bez ograniczeń wiekowych. 

 
2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /R. Nikiel i B. Nikiel/. 

 
3. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na potrzeby parafii, za tydzień inwestycyjna odpustowa na nowy 

haftowany sztandar parafialny-rolniczy z wizerunkiem Św. Urbana – patrona Rolników,  
jako dar wszystkich Parafian – Rolników.  

 
4. Od poniedziałku do środy DNI KRZYŻOWE z modlitwą o deszcz i dobre urodzaje – w tym 

roku wyjątkowo bez procesji do 3 Krzyży, tylko Msze św. z nabożeństwami błagalnymi w ko-
ściele. Zapraszam Parafian, szczególnie Rolników z Rodzinami, proszę ministrantów,  
organistów, sztandar rolniczy oraz o wystrój miejsc przy naszych Krzyżach, którymi opieku-
ją się niektóre Rodziny. To święte dni wszystkich pracujących i korzystających z dóbr tej 
ziemi, dlatego nie pozwólmy na to, aby ta pobożna tradycja Dnia Św. Marka, Dni Krzy-
żowych czy Dożynek nigdy nie zanikła – odsyłam do tekstu na 1 stronie gazetki. 

 
5. W tygodniu zapraszam na nabożeństwa majowe. 

 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży, od piątku Nowenna 
przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

 

7. W przyszłą niedzielę Odpust Parafialny ku czci Św. Urbana, Patrona kościoła i parafii.  
O godz. 10.00 Suma odpustowa, a kazania wygłosi nam O. KAPISTRAN MARTZALL, francisz-
kanin z Borek Wielkich, zapraszam poczty sztandarowe, po Mszy św. nabożeństwo bez 
procesji eucharystycznej, wyjątkowo nie będzie w tym roku orkiestry z Borek Małych. 

 
8. Parafian z Grucek i Marców proszę o skoszenie trawy i przycięcie krzewów na cmentarzu 

przed odpustem i troskę w sezonie letnim. Nie podaję konkretnego dnia, bo macie swoje 
obowiązki, ale proszę o wspólne zaangażowanie się w te prace.  

 

9. Proszę o zamawianie wolnych intencji mszalnych. 

 


