
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021  

17.30 – W intencji Grażyny i Jana Urzędniczok z okazji 35. rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 

Bożej w rodzinie.  

 

WTOREK 20.04.2021  

17.30 – Za ++ w miesiącu marcu: Rutę Pampuch i Walentego Besler.  

 

ŚRODA 21.04.2021  

07.00 – Za ++ Łucję i Józefa Pełka, brata Jana, Józefa Kłosek, rodziców Marię  

i Jana, braci Alojzego, Eugeniusza, synową Joannę, dziadków i kapłanów.  

17.30 – Za ++ Księży Wernera Olejnika i  Krzysztofa Rusina.  

 

CZWARTEK 22.04.2021  

16.30 – Za + Pawła Nosolik, jego rodziców i teściów, ++ z rodzin Nosolik i Froch. 
(Transmisja) 

 

PIĄTEK 23.04.2021 – Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.  

17.30 – Z okazji urodzin Jerzego Kuder o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla niego i całej rodziny.  

 

SOBOTA 24.04.2021  

17.30 – Za ++ rodziców Benignę i Ewalda Nokielskich, ++ z rodziny i dusze  

w czyśćcu cierpiące. Od córki Lidii z rodziną.  

 

NIEDZIELA 25.04.2021 – IV Niedziela Wielkanocna, Odpust Parafialny Św. Wojciecha 

07.30 – Różaniec.  

08.00 – Za ++ Leszka Smak (pam. ur.), jego żonę Katarzynę, ++ z pokrewieństwa.  

11.00 – 1. Za Parafian. (Transmisja) 

     2. W  intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych. 

15.30 – Nieszpory i Inauguracja przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego.  

16.00 – Do Bożej Opatrzności przez orędownictwo Matki Bożej z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Franciszka Rygoł i jego rodziny z okazji 70. rocznicy 

urodzin.  

  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
Dzisiaj Niedziela Biblijna, która rozpoczyna XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  

To także dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. W naszej parafii czytanie 

rozpoczniemy po wieczornej Mszy Św. o godz. 17.00. Zapraszam do uczestnictwa 

również za pośrednictwem transmisji.   

 

W odpowiedzi na Tydzień Miłosierdzia od poniedziałku (19 kwietnia) w naszej 

wspólnocie parafialnej rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Naszą 

modlitwą chcemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone, ich rodziców, a szczególnie 

otrzymujących trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za pielęgniarki, 

położne i lekarzy, za polityków i dziennikarzy oraz wszystkie osoby domagające się 

zabijania dzieci nienarodzonych. Intencje te zostaną zanoszone podczas codziennej 

Eucharystii, zachęcam do indywidualnego włączenia się w tę inicjatywę korzystając z 

darmowych modlitewników, które można sobie zabrać ze stolika. Zwieńczeniem 

Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia będzie podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego podczas Nieszporów Odpustowych w przyszłą niedzielę (25 kwietnia). 

Duchowa Adopcja polega na podjęciu codziennej modlitwy za poczęte dziecko przez 9 

miesięcy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w gazetce, którą można 

zabrać również ze stolika. Każda osoba, która podejmie się Duchowej Adopcji otrzyma 

różaniec św. oraz specjalny modlitewnik. Niechaj najbliższy tydzień otwiera nasze serca 

na ten uczynek miłosierdzia jakim jest modlitwa. W związku z powyższym wszystkie 

Msze Św. będą transmitowane. Dodatkowych informacji udziela pani Joanna 

Chrzanowska tel. 506064765. 

 

W środę (21 kwietnia) dodatkowa Msza Św. O godz. 17.30 w intencji zmarłych ostatnio 
kapłanów naszej diecezji ks. Wernera Olejnika i ks. Krzysztofa Rusina.  
 
W czwartek po Mszy Św. szkolnej spotkanie rodziców dzieci komunijnych.  
 
W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Lubszy  
z ul. Lompy (od początku do Gospody).  
 
W przyszłą niedzielę (25 kwietnia) będziemy obchodzić Odpust Parafialny ku czci Św. 
Wojciecha. O godz. 11.00 suma odpustowa w intencji parafian oraz w intencji żyjących 
i zmarłych członków Róż Różańcowych. Sumie będzie przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosi  Ks. Prof. Andrzej Andrwald – Rektor naszego Seminarium Duchownego  
w Opolu.  
Po południu w ramach nieszporów o godz. 15.30 inauguracja Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.  
 
Składam serdeczne Bóg zapłać osobom, które przygotowały kościół na niedzielę, Bóg 
zapłać wszystkim, którzy wsparli naszą wspólnotę swoją modlitwą, ofiarowanym 
cierpieniem i pomocą materialną.  
 
Ks. Rudolf Badura 
Proboszcz.  
 



  



 


