
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 Święto NMP Matki Kościoła 

07.00 – Do Opatrzności Bożej przez Matkę Boską z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Karoliny z okazji 30 rocznicy 

urodzin oraz za żyjących i zmarłych członków obu rodzin. 

17.30 – Za ++ nauczycieli : Kazimierę Kaczyńską, Elżbietę Cyl i Norberta 

Mazur oraz uczniów : Małgorzatę Kazimierczyk, Alojzego Skop i Ludwika 

Słota. 

WTOREK 02.06.2020  

17.30 – Za ++ Emanuela Jakubowskiego, rodziców Joannę i Franciszka, teściów 

Gertrudę i Ludwika, szwagrów Emanuela, Wojciecha, Ryszarda, Pawła i 

Stefana, szwagierki Agnieszkę i Helenę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

ŚRODA 03.06.2020 Św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 

07.00 – Za ++ Antoniego i Elżbietę Wojsyk, ++ z rodzin Wojsyk i Orda 

CZWARTEK 04.06.2020 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego  

                                          Kapłana 

17.30 – Za ++ Pawła Płaszczymąka, rodziców Jana i Helenę, braci Franciszka z 

żoną Krystyną, Gabriela i Lucjana, Henryka, Władysława i Katarzynę Serwan, 

Józefa i Stanisławę Konik, Genowefę i Józefa Dykta, Jana i Marię Duj, 

Zygmunta i Kornelię Magnuskich. 

18.00 – Nabożeństwo w intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

PIĄTEK 05.06.2020 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika 

07.00 – Za ++ Petronelę i Augustyna Golasz, synów i synową, Weronikę i 

Wincentego Kot, synów i synowe, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu 

cierpiące 

07.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.30 – Za ++ Augustynę Magnuską (pam.ur.), męża Alfonsa, córkę Marię, 

zięcia Konrada, wnuczkę Joannę, ++ z pokrewieństwa Magnuski, Feliks i 

Pieprzyca, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące 

SOBOTA 06.06.2020  

17.30 – W intencji ochrzczonych dzieci ( Jan Łopatka, Zuzanna Łopatka, 

Tomasz Jakub Musik, Maja Magdalena Filipczyk ), ich rodziców i chrzestnych 

NIEDZIELA 07.06.2020 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 

08.00 – Za ++ Agnieszkę i Józefa Majchrzyk, syna Jerzego, synową Łucję, 

zięcia Władysława, wnuka Lucjana, Franciszkę i Bolesława Lewandowskich, ++ 

z rodzin Majchrzyk, Lewandowski, Gryzik i Gorol 

10.00 – W intencji o ustanie epidemii, o wyzdrowienie chorych, szczęście 

wieczne dla zmarłych, o siły i błogosławieństwo dla Służby Zdrowia, 

wszystkich służb współdziałających oraz naszego rządu. 

15.30 – Nieszpory 

16.00 – Za ++ Jakuba, Genowefę i Stefanię Strzelczyk, córkę Teresę, rodziców, 

teściów, siostrę, brata i bratową, szwagrów, ++ z pokrewieństwa Bazan, Biela, 

Franczyk, Niewada i Safian 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

     Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. O godz. 16.45 

ostatnie nabożeństwo majowe. Bóg zapłać za kolektę na potrzeby naszego 

kościoła. 

     Obowiązują nowe przepisy epidemiczne. W kościele trzeba posiadać 

założoną maseczkę i zachować odległość dwóch metrów. Będący razem w 

jednym gospodarstwie domowym mogą być blisko siebie. Proszę o 

zastosowanie się do tych wymagań, ponieważ epidemia wcale się nie skończyła. 

          Kolektę w niedzielę i święta składamy do skarbonki na stoliku przy 

drzwiach. Bóg zapłać. Na stoliku są również ogłoszenia i porządek nabożeństw. 

Ta forma składania ofiar jest bezpieczniejsza, ponieważ nie ma dodatkowego 

zbliżania się i nachylania w ławkach przez kwestarzy. Przed prezbiterium jest 

skarbona i koszyczek na ofiarę i składaną intencję mszalną. Abonament „Gościa 

Niedzielnego” dalej pozostaje zawieszony.  

     W poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Dzień 

Dziecka. Modlimy się uczestnicząc w Mszach św. O godz. 7.00 i 17.30. 

     W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O 

godz. 18.00 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

     W I piątek Msze św. o godz. 7.00 i 17.30. O godz. 7.30 nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odwiedziny chorych są wstrzymane, za 

wyjątkiem nagłego wezwania.  

     Z dniem 7 czerwca jest odwołana dyspensa dotycząca udziału w niedzielnej i 

świątecznej Mszy św. Dyspensa dalej dotyczy osób starszych, osób z objawami 

infekcji i tymi, które czują obawę przed zarażeniem. 

     Ustaliłem wstępnie termin I Komunii św. na trzecią niedzielę września ( 

20.09.2020 - jak w większości parafii ), ponieważ potrzebny będzie czas na 

bezpośrednie przygotowanie. Biskup napisał list do dzieci, który znajdziecie na 

stronie : 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/I Komunia Biskup do dzieci.pdf 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/I Komunia Biskup do dzieci.doc 

     W sobotę o godz. 16.00, 16.30 i 17.00 osobno udzielanie chrztu św. O godz. 

17.30 Msza św. w intencji ochrzczonych dzieci. 

     W niedzielę 7 czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta na nasz 

kościół. O godz. 10.00 Msza św. o ustanie epidemii, o 15.30 nieszpory. 

     Bóg zapłać Parafiankom z Kamienicy za czyszczenie kościoła oraz za 

ofiarowany sprzęt czyszczący z nowym odkurzaczem.  
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