
  

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

11 – 18 października 2020 
 

 

 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10. – 20 DZIEŃ PAPIESKI KU CZCI ŚW. JP 2  /kolekta parafialna/ 
  8.00 –Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz Helenę i Edmunda Loose. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz z rodziny i pokr. 
 

14.30 – Ostatni różaniec fatimski ze Św. Janem Pawłem II w int. ustania pandemii, Parafian z Domów 
Celnych, Kierocia i Róż Różań., Rodzin Szensz., procesja ze świecami i figurą MB Fatimskiej /3x/. 

 

PONIEDZIAŁEK – 12.10. 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Chmiel. 
 

18.00 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie dla GABRIELI i MARKA KOWALSKICH z ok. kol. rocz. ślubu.  

    

WTOREK – 13.10. – Bł. Honorata Koźmińskiego 

17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Jonek. 
 

18.00 – Do B. Op. i MB Fatim., z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie JONEK, za ++ Ryszarda, teściów Małgorzatę i Franciszka oraz dziadków  
z obu stron. 

 

ŚRODA – 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. R. Chmiel oraz nauczycieli i wychowawców. 
 

18.00 – Za ++ rodziców Ritę i Pawła Huć oraz rodziny i pokr. 
   

 

CZWARTEK – 15.10. – Św. Teresy od Jezusa 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. B. Sklorz. 
 

18.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w rodzinach PAWELCZYK i TOMAN. 

 

PIĄTEK – 16.10. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głów. patronki Śląska 
17.30 – Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i Róży rodziców z dziećmi. 
 

18.00 – /Szk/ Za ++ męża i ojca Antoniego Woś w rocz. śm. oraz dziadków z obu stron. 
   
SOBOTA – 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskiego 
  6.30 – Różaniec w int. Starszych i Chorych– Czciciele Matki Bożej.    

 

  7.00 – DO B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w ro-
dzinie ALOJZEGO GRUCA. 

 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10. – NIEDZIELA MISYJNA  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie MARII GRUCA i za + męża Huberta. 
 
10.00 – Za ++ rodziców Martę i Józefa Krawczyk, Krystynę Kowalczyk, brata Józefa oraz 

dziadków Grus i Krawczyk. 
   

 

14.30 – Różaniec Misyjny w int. Parafian z Grucek, Marców i Kowia. 
 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  

 
1. ZACHOWUJMY OSTROŻNOŚĆ: dezynfekcja rąk, maseczka i dystans społeczny w miejscach 

publ., także w kościele. Kto ma objawy infekcji, kaszel, katar i źle się czuje, to niech zo-
staje w domu! 
 

2. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /J. Lesik i A. Skowronek/, mieszkańcom parafii  
za podzielenie się darami, przewiezienie ich do klasztoru w Borkach i Sierakowie, Panom  
za pocięcie drewna z rozebranego baraku, skoszenie trawy oraz Parafianom za dary na stół 
plebanijny i pomoc na plebanii. 

 

3. Kolekta gospodarcza /grota maryjna/, przed kościołem zbiórka na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, za tydzień parafialna /Misje Św./ – Bóg Zapłać za wasze ofiary. Wczoraj został 
też wymieniony pęknięty słupek bramy wjazdowej na cmentarz! 

 

4. Parafialna CARITAS rozprowadza Kremówki Papieskie /paczka 20 zł/ jako CEGIEŁKA 
na malowanie kościoła i plebanii – życzę smacznego, dziękuję Paniom za zaangażowanie. 
 

5. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam wszystkich Czcicieli Matki Bożej na ostatni różaniec 
fatimski z procesją ze świecami i figurą fatimską, którą poniosą 4 kobiety z Rodzin 
Szensztackich, sztandary: fatimski kobiety z Róży Róż. A. Kaczmarzyk, młodzieżowy dzie-
wczęcy: W. Czaja i A. Sklorz, chłopięcy: B. Dulok i K. Pawelczyk oraz dziecięcy: O. Kraw-
czyk i E. Wicher. 

 

6. Proszę zamawiać intencje jubileuszowe i rocznicowe na 2021 r., na kartkach przygotować 
daty i treść intencji już na cały rok. Zachęcam każdą rodzinę do zamówienia intencji  
w naszym kościele. Ceńmy sobie, że mamy kościół parafialny, a nie filialny, czyli przyłą-
czony do innej większej liczebnie parafii i mamy kapłana, który odprawia Msze św.  
za żywych i zmarłych, który towarzyszy nam w drodze naszego uświęcenia! Na tym wła-
śnie polega chrześcijańska dojrzałość!!! 
 

7. W tygodniu zapraszam do wspólnotowej modlitwy różańcowej w polecanych intencjach. 
 

8. W piątek o godz. 17.30 różaniec i Msza szkolna obowiązkowe dla dzieci I-komunijnych  
i bierzmowańców z kl. 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. 

 

9. Za tydzień Niedziela Misyjna. 
 

10. W sobotę 17 października Pielgrzymka Diecezjalna Róż Różańcowych na Górę Św. Anny 
z powodu pandemii została odwołana. 

 
11. Do nabycia są kalendarze: rolnicze i parafialne. 

 
 


