
 

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

2 – 9  sierpnia  2020 
 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.08. – NIEDZIELA POWOŁANIOWA  /kolekta parafialna/  

  8.00 – Do B. Op. i Św. Urbana o błog. B., opiekę i zdrowie, z podz. za szczęśliwe żniwa w ro-
dzinie LOOSE. Błog. prymicyjne ks. Pawła. 

 

10.00 – 1 int/ Za ++ matki Magdalenę i Wiktorię w kol. rocz. śm., ojców Piotra i Jana, rodzeń-
stwo z obu stron, bratową, szwagra, chrześniaka i Alektinę – od rodz. Popanda.  

  

 2 int/ Za ++ kuzyna ks. Zygmunta Kowalskiego, męża Jerzego Rygielskiego, męża Ro-
mana Sieronia, Anielę, Małgorzatę i Kazimierza Sieroń, synową Kornelię Rygielską  
w 3 rocz. śm. oraz z rodzin z obu stron. Błog. prymicyjne ks. Pawła. 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 3.08.  
18.00 – Za ++ Marię i Andrzeja Janik, Ewę Suchecką i ++ z tego miejsca – od sąsiadów.  

 

 

WTOREK – 4.08. – Św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów 

  7.00 – Za ++ męża Edwarda Wręczyckiego, rodziców z obu stron, siostrę Helenę z mężem 
Hendrykiem w kol. rocz. śm. i mamę Anielę Widera.  

  
 
 

 

ŚRODA – 5.08.  
  7.00 – Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila Chmiel oraz dziadków  

z obu stron.  
 

I CZWARTEK – 6.08. – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
18.00 – Za ++ Paulinę i Pawła Hadzik, rodziców, braci, bratowe Konwisorz, Piotra Knop, mat-

kę Annę Pawelczyk oraz rodziców i brata Antoniego Toman. Naboż. o powołania i za ka-
płanów, którzy posługiwali w naszej parafii.   

 

 

I PIĄTEK – 7.08. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. MARII LESCHIK. Naboż. do NSPJ. 
 

17.30 – Spowiedź I-piątkowa dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

18.00 – Za ++ matkę Mariannę Biber w kol. rocz. śm., ojca Czesława Biber i z pokr. 
 

 
SOBOTA – 8.08. – Św. Dominika 
  7.00 – Za ++ córkę Bernadetę Karkos, syna Józefa, męża i całe pokr. 
 

18.00 – Za + Ewę Suchecką – od Krystyny i Jacka Janisz z rodziną. 

 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.08.  /kolekta gospodarcza/  

  8.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-
kę i zdrowie dla córki URSZULI – od M. Leschik. 

 

10.00 – Za ++ rodziców, dziadków Stanisławę i Antoniego Soberów oraz pokr. z obu stron. 
 Naboż. w int. Parafian – ofiarodawców inwestycji gospodarczych. 
 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziękuję KS. PAWŁOWI KORLAGA za głoszone Słowo Boże, po Mszach błogosławieństwo 

prymicyjne – otrzymamy pamiątkowy obrazek, można złożyć ofiarę dla ks. neoprezbitera. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ za posprzątanie i czystość kościoła /M. Wołek, G. Kowalska/, za inne prace, 

dary na stół plebanijny oraz ofiary na miesięczne płatności, za tydzień kolekta gospodarcza. 

W ostatnim tygodniu została zakończona renowacja klinkieru wejścia do kotłowni. Koszty 

nowego ogrodzenia na cmentarzu od strony parkingu mamy już spłacone, 5 etap ogrodze-

nia przed kościołem jest w realizacji – w gazetce podałem koszty tych inwestycji. Dzięki 

waszej ofiarności i zrozumieniu te niezbędne prace mogą być w miarę na bieżąco wykona-

ne. We wrześniu chcemy rozpocząć budowę zapowiadanej wcześniej Groty Matki Bożej 

Lurdzkiej z lewej strony Krzyża Misyjnego /G. Gruca wykopie koparką ziemię pod funda-

ment, kamień łupkowy ok. 2 ton?/. 

 

3. Dzisiaj możemy zyskać odpust zupełny Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami. 

 

4. W tym tygodniu: I czwartek i piątek miesiąca. 

 

 

5. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św., w piątek od godz. 17.30 dla dzieci, szcze-

gólnie I-komunijnych i młodzieży szkolnej. 

 

6. W tym tygodniu proszę Parafian z Marców i Grucek o skoszenie trawy i przycięcie żywo-
płotu na cmentarzu. 

 

7. Proszę zainteresować się wolnymi intencjami, które możemy zamawiać w zakrystii. 

 
 


