
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 

PONIEDZIAŁEK 23.11.2020  
07.00 – Za  + Leokadię Pająk (1r.).   
 
WTOREK 24.11.2020 – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i   

Towarzyszy. 

17.30 – Za + Henryka Opiełka (pam. ur.), ++ rodziców, teściów, brata,                                                                      
Franciszka, Łucję Bursy, rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodzin 
Opiełka, Polny, Bursy i Kosmala.   

 
ŚRODA 25.11.2020  
07.00 – Za + Alfonsa Nowak (1r.). 
 
CZWARTEK 26.11.2020  
16.30 – Za ++ Stanisława Boguwolskiego, dwie żony, trzech synów, dwie 

synowe, córkę i zięcia, Józefę i Wilhelma Nowak, ++ z rodzin  Grund, 
Boguwolski, Piedzula i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 
PIĄTEK 27.11.2020  
17.30 – Za ++ Teresę (3r.) i Ryszarda (6r.) Wróbel, Gertrudę, Józefa, Jerzego, 

Bernarda, Alfonsa, Gertrudę Kita, ++ Stefana i Annę Wróbel, trzech 
synów, córkę Magdalenę, Ryszarda Sowa, ++ z pokrewieństwa 
Stolarczyk, Kita, ++ kapłanów.  

 
SOBOTA 28.11.2020  
17.30 – Do Opatrzności Bożej przez Matkę Boską z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze i o dary Ducha Świętego dla Kingi 
Kuźnik z okazji 18 rocznicy urodzin.   

 
NIEDZIELA 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu 

08.00 – ZA PARAFIAN. 
10.00 – Za ++ Leszka i Katarzynę Smak (10r.), ++ z pokrewieństwa.  
16.00 – Za ++ Alfonsa i Stanisławę Opiełka, synów Henryka i Antoniego, 

Franciszka i Helenę Lubos, synową Magdalenę, ++ z rodzin Opiełka, 
Lubos, Hanke, Bazior.   

 
 
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia niedziela 

roku liturgicznego. Za publiczne odmówienie przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem Aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi, 

można zyskać odpust zupełny.  

O 15.30 nabożeństwo do Chrystusa Króla Wszechświata.   

 

W zakrystii można się zaopatrzyć już w świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. Duża świeca w cenie 13zł. mała 6zł. To dzieło Caritas w Polsce 

wspomaga różne inicjatywy pomocowe dedykowane dzieciom. Małe świece 

dobrze komponują się z wieńcem adwentowym.  

 

W przyszłą niedzielę (29 listopada) rozpoczyna się Okres Adwentu.  

Po południu w czasie nabożeństwa o godz. 15.30 poświęcenie wieńców, świec i 

lamp adwentowych. Dzieci mogą przynieść lampiony, których będą używać w 

czasie rorat.  

Msze Św. roratnie będą odprawiane codziennie o godz. 17.30, w czwartek o 

16.30, a w sobotę o 8.00 rano.  

 

W trosce o naszą zabytkową świątynię, która w 2023r. będzie obchodziła 650 

lat swojego istnienia podjęto decyzję o ogrzewaniu przez okres zimowy, aby nie 

dopuścić do jej dewastacji z powodu wilgoci i niskich temperatur. Po dokonaniu 

pomiaru zużycia energii elektrycznej wynika, że dobowy koszt ogrzewania 

naszego kościoła wynosi ok. 52zł. Zakładając, że okres grzewczy potrwa do 

15.04 tj. 151 dni, koszt ogrzania naszej świątyni wyniesie ok. 8000zł. przy 

założeniu, że temp. zewnętrzna będzie oscylowała wokół +1 stopień Celsjusza.  

Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie i pomoc. 

Dlatego udostępniam nasz parafialny rachunek bankowy:  

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba St. Ap. w Lubszy. 

Nr. rach: 86 8279 1023 0202 4617 2002 0001  

Jeżeli wpłata będzie zatytułowana darowizna na cele kultu religijnego  stanowi 

to podstawę do odliczenia do 6% rocznego dochodu.  

Wsparcia można również dokonać w tradycyjny sposób, przekazując ofiarę w 

przygotowanej na ten cel kopercie, którą można pobrać przy wejściu do 

kościoła.  

Za okazane zrozumienie i pomoc z góry dziękuję. Bóg zapłać.  



 

Składam serdeczne podziękowanie osobom, które wysprzątały kościół i 

osobom, które wykonały liczne prace związane z troską o naszą parafię. 

Serdecznie dziękuję za modlitwę i złożone ofiary.  

 

Do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Kamienicy zamieszkałych przy 

ul. Podgórnej i Mokrej.   

 

Ks. Rudolf Badura  

Proboszcz 

 

 

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach zaprasza wszystkie dzieci na 

spotkanie z  Św. Mikołajem w formie transmisji na żywo, pod nazwą List do Św. 

Mikołaja. 28 listopada o godz. 18.00.   

 

 


