
  

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

25 października – 1 listopada  2020 
 

 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.  /kolekta inwestycyjna/   
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla ŁUCJI KUBOSZ z rodziną. 
 
 

10.00 – /Roczek/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla ALICJI DRZYZGA w 1 rocz. urodzin i całej rodziny. 

 Błog. rocznego dziecka.   

 

14.30 – Różaniec i Koronka w int. Rodzin parafii, o zdrowie, pokój w sercu, Róż Różań., Rodzin Szenszt., 
noszących Szkaplerz, Margaretek, podejmujących Duchową Adopcję dzieci poczętych, Zespołu  
Caritas i Rady Duszpasterskiej. 

 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 26.10.  
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Chmiel.  
17.30 – Za ++ rodziców Gertrudę i Juliusza Wicher, Ignacego i Stefanię, brata Stanisława z żo-

ną Zofią Matysiak, Michalinę Wręczycką, z rodziny i pokr. oraz ++, którzy pracowali 
w tym gosp.  

 
 

WTOREK – 27.10. 

17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Jonek. 
17.30 – Do B. Op. Do B. Op. i MB Różań., z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nie GRYGA oraz za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć, poległego Józefa Huć, dziad-
ków, rodziców Marię i Józefa Gryga i ++ z tej rodziny. 

 

 

ŚRODA – 28.10. – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW, SZYMONA i JUDY TADEUSZA 
10.00 – Pogrzeb Śp. + Józefa Kucharczyk. 
 

17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. B. Sklorz. 
17.30 – Za ++ męża Jerzego Kompała w kol. rocz. śm., rodziców Jana i Marię Kompała, Józefę  

i Antoniego Parkitny, zięcia Andrzeja, brata Stanisława, 2 siostry, bratową i szwagra 
Czesława. 

 

 

CZWARTEK – 29.10.  
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. R. Chmiel. 
17.30 – Za + Piotra Kuchorz – od sąsiadów. 
 
 

  

PIĄTEK – 30.10.  
17.00 – Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i Róży rodziców za dzieci. 
17.30 – /Szk/ Za ++ męża i ojca Tadeusza Kucharczyk, brata Andrzeja, zięcia Dariusza oraz  

rodziców z obu stron. 
 

SOBOTA – 31.10.  
  7.30 – Różaniec w int. chorych i przebywających w szpitalach – czciciele MB.    

  8.00 – Za + ojca Leona Benisz – od syna A. Benisz. 
 

 

NIEDZIELA – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH /kolekta parafialna/   
  8.00 – Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Gajek, ciotkę Emilię Staniczok, szwagra Gerharda 

Born i całe ++ pokr. z rodzin Gajek, Staniczok i Born. 
 

 

10.00 – Za ++ ojca Jerzego Kompała, dziadków Kompała, Wolny i Lesik oraz ++ ciotki Ger-
trudę i Krystynę. 

 
      

11.45 – Dawny KOŚCIÓŁ: Nabożeństwo za Zmarłych – procesja na cmentarz parafialny. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Przypominam o ZACHOWANIU OSTROŻNOŚCI dla zdrowia swojego i bliźnich:  
dezynfekcja rąk, zasłonięte usta i nos oraz dystans społ. w miejscach publ.: kościół, 

cmentarze, urzędy, sklepy. W naszym kościele może przebywać jednocześnie do 50 osób.  
 

Zachowujmy spokój i zdrowy rozsądek!!! 
 

1. Dziękuję za posprzątanie kościoła /J. Korczowska i R. Gruca/, także za dary na stół pleb. i po-
moc. 
 

2. BÓG ZAPAŁAĆ za ofiary inwestycyjne, w przyszłą niedzielę kolekta na płatności parafii 
/instytucje diec., energia elektr., śmieci, woda, media/. W ostatnim tygodniu zostały wymie-
nione na nowe ledowe lampy ewakuacyjne w 3 nawach wyjściowych kościoła. 

 

3. Bierzmowańcy przy sztandarach o godz. 10.00 zostali odwołani. 
 

4. Katechezy w salkach dla dzieci I-komunijnych i młodzieży do bierzmowania nie odbywają 
się aż do odwołania. 

 

5. W ostatnim tygodniu października o godz. 17.00 zapraszam do wspólnotowej modlitwy 
różańcowe w powierzanych intencjach, Msze św. o godz. 17.30, w soboty o godz. 8.00. 
 

6. Zbliżają się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, proszę Parafian o przygo-
towanie grobów, również grobu ks. A. Muszalika i otoczenie krzyża oraz utrzymanie po-
rządku, żeby znicze, stroiki i inne śmieci nie leżały przed kontenerami. Parafian z Grucek  
i Marców proszę o skoszenie trawy na cmentarzu, przy starym kościele i przy krzyżu  
k. p. Szulc. Wypominki za swoich Zmarłych możemy składać w zakrystii. 
 

7. Za tydzień uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. O godz. 11.45 zapraszam Parafian zdro-
wych i którzy nie czują obaw /pomimo apeli o pozostaniu w domach/, tym bardziej, że bę-
dziemy na powietrzu, na nabożeństwo za Zmarłych – początek przy dawnym kościele  
z procesją na cmentarz, gdzie możemy się rozlokować, bo jest sporo miejsca; zachęcam też 
poczty sztandarowe, do fatimskiego z Róży p. Leschik. Zmiana tajemnic w Różach Różań-
cowych. 

 

8. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych, w Dzień Za-
duszny oraz do końca listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go 
uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przystąpienie do spowiedzi św. i przyjęcie Komunii 
św. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i chorzy w domach, w dniach od 1 do końca listo-
pada, którzy spełnią warunki mogą także uzyskać odpust zupełny za dusze czyśćcowe. 

 

9. Zamawiajmy INTENCJE mszalne na 2021 rok. 
 

10. W sobotę pożegnaliśmy naszą Parafiankę Śp. URSZULĘ SZULC, lat 68. Wieczny odpoczy-
nek. Wczoraj został ochrzczony najmłodszy Parafianin JAN LEON DULOK. 


