
  

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

18 – 25 października 2020 
 

 
 

 

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 dzia-
dków Grus i Krawczyk. 

   
 

14.30 – Różaniec Misyjny w int. Parafian z Grucek, Marców i Kowia, o zdrowie i ustanie pandemii. 
 

PONIEDZIAŁEK – 19.10.  
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

z ok. 56 rocz. ślubu KRYSTYNY i ALOJZEGO KONIECKO. 
 

17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. A. Kaczmarzyk. 
 

18.00 – Do B. Op. i MB Uzdrow. Chorych, z prośbą o błog. B., opiekę i powrót do zdrowia  
w pewnej int. – od U. Kuzaj. 

    

 

 

WTOREK – 20.10. – Św. Jana Kantego 

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

18.00 – Do  B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
z ok. 80 rocznicy urodzin WERNERA CZYRNY. 

 

ŚRODA – 21.10.  
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. H. Wicher. 
 

18.00 – Za + Teresę /Genowefę/ Zając – od Róży Różań. A. Kaczmarzyk.  
   
 

CZWARTEK – 22.10. – ŚW. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Wieczorek. 
 

18.00 – Za + męża Piotra Leschik w 4 rocz. śm. i dusze ++ z tego miejsca. 
 

PIĄTEK – 23.10.  
17.30 –Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i Róży rodziców za dzieci. 
 

 

18.00 – /Szk/ Do B. Op. i MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie ŁUCJI HADZIK oraz za + męża i ojca Benedykta. 

   

SOBOTA – 24.10. 
  6.30 – Różaniec w int. starszych i chorych – Czciciele Matki Bożej.   

  7.00 – Za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, siostrę Agnieszkę w rocz. śm., siostrę Marię  
z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, teściów Jana i Łucję, szwa-
grów Pawła, Jana i Ryszarda. 

 
 
 

15.00 – /Jubil./ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opie-
kę i zdrowie w 60 rocznicę ślubu Jubilatów MARII i JANA NOWAK. 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.  /kolekta inwestycyjna/   
  8.00 – Do B. Op. 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 odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie dla ALICJI DRZYZGA w 1 rocz. urodzin i całej rodziny. Błogosławień-
stwo rocznego dziecka. 

 

14.30 – Różaniec w int. Rodzin parafii, Rady Duszp., Zespołu Caritas, Róż Różań., Rodzin Szenszt., noszą-
cych Szkaplerz, Margaretek i podejmujących Duchową Adopcję dzieci poczętych. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

Od soboty 17 października, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym 
kraju, obowiązują nowe rozporządzenia kościelne i państwowe. Obowiązuje też nowy  
dekret ks. Biskupa Andrzeja Czai, w którym czytamy m.in., że: 
 

- wierni są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego /także  

w zakrystii/ częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również księży w koncelebrze i usłu-
gujących ministrantów. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają  

na to odrębne przepisy państwowe 
 

- w kościołach czy kaplicach, leżących na terenie strefy żółtej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczest-
niczyć więcej niż 1 osoba na 4 m2, natomiast w strefie czerwonej – nie więcej niż 1 osoba na 7 m2. W naszym 
kościele na Mszy św. lub nabożeństwie może przebywać do 75 osób! /w czerwonej do 45 osób/ 
 

- zostają odwołane wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Tym samym kadencje aktualnych Rad  

zostają przedłużone aż do nowych dyspozycji w tej sprawie.  
 

- wierni przyjmują Komunię Św. do ust lub na rękę, na stojąco lub klęcząco – najpierw do Komunii Św.  
podchodzą osoby przyjmujące na rękę, a po nich dopiero osoby przyjmujące do ust. Rozdzielający Komu-
nię Św. muszą mieć założoną maskę.                Pozostałe rozporządzenia mamy podane w gazetce. 
 
 
 

 

ZACHOWUJMY OSTROŻNOŚĆ dla zdrowia swojego i bliźnich: dezynfekcja rąk, zasło-
nięte usta i nos oraz dystans społeczny w miejscach publicznych. 

 
 
 
 
 

1. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła /R. Osyra i R. Pawełczyk/. 
 

2. Kolekta misyjna na wsparcie budowy studni głębinowej Św. Anny w Sadori w Togo /firma, 

która robi odwierty wyceniła ten projekt na 10 tys. euro/, a w przyszłą niedzielę inwestycyjna 

/grota maryjna/. Bóg Zapłać za ofiary na podane CELE misyjne i parafialne. W gazetce  

są też podane ostatnie poniesione przez parafię koszty. 
 

3. W tygodniu zapraszam Czcicieli Matki Bożej na wspólnotową modlitwę różańcową w po-

danych INTENCJACH, m.in. o zdrowie w rodzinach, pokój w sercu i ustanie pandemii. 
 

4. W piątek różaniec i Msza św. św. szkolna dla dzieci i młodzieży. Zwracam uwagę niektó-

rym dziewczynom i chłopcom, aby nie bawili się różańcem czy bilonem – rysowanie  

po ławce, bo w ten sposób je niszczymy!!! 
 

5. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy /godzinę do tylu/. 
 

6. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 bierzmowańcy stoją przy sztandarach: dziecięcy: S. Wil-

kosz i B. Kocan, młodz. dziewczęcy: W. Czaja, J. Janota i J. Roj, młodz. chłopięcy: M. Gru-

ca, R. Janota i K. Szopa. Proszę o odpowiedni strój! 
 

7. Proszę zamawiać intencje w listopadzie i grudniu oraz na przyszły rok: rocznicowe oraz  
za żyjących i zmarłych z rodzin. 

 

8. WYPOMINKI za Zmarłych możemy już składać w zakrystii /kartki na stoliku/. 
 

9. Do nabycia jest 2-miesięcznik Misyjne Drogi, czasopismo prowadzone jest przez Misjona-

rzy Oblatów Maryi Niepokalanej /5 zł/. Parafian, którzy chcieliby prenumerować, proszę  

o zgłoszenie w zakrystii, aby nie zamawiać kolejnych numerów, jeśli nie będzie chętnych. 
 

10. Komunikat Wójta Gminy o Spisie Rolnym /kartka/. 


