
  

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

6 – 13 września  2020 
 

 

 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.  /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie w ro-
dzinie LOOSE oraz za ++ rodziców z obu stron. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla całej rodziny SKOWRONEK. 

  

 Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 
 
PONIEDZIAŁEK – 7.09.  
  7.00 – Za ++ syna Józefa w kol. rocz. śm., męża Bernarda Lesik, córkę Bernadetę, zięcia i du-

sze ++ z tego miejsca.  
    
WTOREK – 8.09. – ŚWIĘTO NARODZENIA N M P   /błogosławieństwo ziarna i nasion/ 

18.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ojców Ryszarda i Engelberta, ++ którzy pra-
cowali w tym gosp. i pokr. 

  
 

 
ŚRODA – 9.09.  
18.00 – Za + Ewę Suchecką – od Sabiny i Alberta Pasiut z rodziną. 
 
CZWARTEK – 10.09.  

17.00 – Do Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze dary Ducha Św. w nowym 
roku szkolno-przedszk. dla bratanicy Marty, bratanków Krzysztofa, Szymona, Toma-
sza, Pawła, Franka i Macieja oraz błog. B. i zdrowie w rodz. FONFARA i KOWALSKICH. 

   
PIĄTEK – 11.09.  
18.00 – /Szk/ Za ++ rodziców Piotra i Marię Kaczmarzyk, braci Edwarda, Teodora i Stefana, 

Jerzego Gbur, Marię Gruca i pokr. 
 
19.00 – KOŚCIÓŁ SIERAKÓW ŚL. – próba bierzmowańców kl. 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej. 

 
SOBOTA – 12.09. 
  7.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-

kę i zdrowie w rodzinie KONIECKO oraz dla dzieci i wnuków. 

 

 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09. – Parafialny Dzień Fatimski  /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Za ++ rodziców i teściów – od M. Leschik.  
 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie BIBER.  

 
14.30 – Różaniec Fatimski o zdrowie w rodzinach parafii i ustanie epidemii – procesja ze świecami i figurą 

MB fatimskiej. 
 

 
 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na bież. płatności, za tydzień na sprawy gospodarcze parafii.  
W gazetce jest kolejny kącik gospodarczo-inwestycyjny. Budowa groty Matki Bożej Lurdz-
kiej obok Krzyża Misyjnego na jesieni będzie 15-tą inwestycją w 2020 r. i już ostatnią w br. 
 

2. Dziękuję Paniom, które posprzątały kościół /A. Paszewska i I. Wręczycka/. 
 

3. Proszę też zamówić resztę intencji w tym roku /14 wolnych/. 

 
4. We wtorek po Mszy św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion. 

 
5. Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św.  

Z naszej parafii będzie reprezentowany sztandar maryjny-młodzieżowy /niebieski/. 
 

6. W piątek godz. 18.00 Msza św. szkolna. O godz. 19.00 w kościele w Sierakowie Śl. próba 
liturgiczna dla kandydatów do bierzmowania z kl. I i II szkoły ponadpodstawowej  
/bez świadków/. Bierzmowańcy składają ofiarę 40 zł na: Biblię, kwiaty w kościele i cel 
charytatywny, który ks. Biskup przekazuje na Misje/. 

 
7. W sobotę o godz. 11.00 próba śpiewów dla scholi liturgicznej. 

 
8. W przyszłą niedzielę Dzień Fatimski. O g. 14.30 Różaniec fatimski o zdrowie i ustanie epi-

demii w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, z procesją ze świecami i figurą Matki Bo-
żej, którą niech poniosą 4 Radni parafii. 

 
9. Kiermasz parafialny będzie w niedzielę 20 września, w tym roku zaprosiłem do nas byłego 

proboszcza parafii KS. RAFAŁA RUSINA, obecnie proboszcza parafii w Grzędzinie, któ-
ry wygłosi kazania kiermaszowe i poprowadzi sumę kiermaszową. 

 
10. W przygotowaniu jest już jubileuszowy kalendarz parafialny na 2021 r. formatu A3  

z kolorowymi zdjęciami o naszej parafii jako CEGIEŁKA na przyszłoroczne malowanie 
zewnętrznej elewacji kościoła. Myślę, że każda rodzina powinna nabyć nasz kalendarz 
wspierając tę inwestycję, która jest przed nami. 

 
 

I  ZAPOWIEDŹ  PRZEDŚLUBNA:  
 

Gabriela Krawczyk zam. w Wędzinie  

Kamil Ulfik zam. w Łagiewnikach Wielkich. 

 

 


