
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 

16.30 – Msza św. pogrzebowa za + Lidię Gryzik 

17.30 – Do Bożej Opatrzności przez Matkę Boską w intencji Klary Meisner z 

okazji urodzin 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

WTOREK 05.05.2020 

17.30 – Za + Ks. Jerzego Pająka ( pamiątka urodzin ) 

18.00 – Nabożeństwo majowe  

ŚRODA 06.05.2020  

16.30 – Msza św. pogrzebowa za + Wojciecha Langer 

17.30 – Za ++ Roberta Karmańskiego, rodziców Jana i Franciszkę, Wilhelma i 

Annę Wojsyk, syna Jana, Jana Kwiecińskiego, Alfonsa i Emmę Konopka, ++ z 

pokrewieństwa Wojsyk i Karmański 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

CZWARTEK 07.05.2020 

17.30 – Za ++ Stanisława Żak ( pamiątka urodzin), żonę Walentynę, zięciów 

Jerzego i Franciszka, ++ z pokrewieństwa Żak i Opiełka 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

PIĄTEK 08.05.2020 Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

16.30 – Msza św. pogrzebowa za + Ks. Jerzego Pająka ( dla rodziny ) 

17.30 – Za ++ Gertrudę, Andrzeja, Józefa Słota, dwóch zięciów, córkę Helenę, 

wnuków, Marię i Karola Skop, dwóch synów, synową, wnuka, Henryka 

Blasczok, dwie żony, Annę Gołąbek, ++ z pokrewieństwa 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

SOBOTA 09.05.2020 

17.30 – Za ++ Pawła Meisner (25r.), córkę Ewę, rodziców Martę i Jana, 

rodzeństwo, Elżbietę i Alfonsa Garus, dziadków z obu stron, ++ z 

pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 – Nabożeństwo majowe 

NIEDZIELA 10.05.2020 PIĄTA WIELKANOCNA 

08.00 – Za ++ Erwina Reifland, żony Annę i Stefanię, wnuka Gabriela, Konrada 

Grobara, ++ z pokrewieństwa Reifland, Grobara, Piech, Opiełka, ++ kapłanów i 

sąsiadów 

10.00 – Za + Marię Czachor 

16.00 – Za + Magdalenę Bazan 

16.45 – Nabożeństwo majowe 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

     W miesiącu maju nabożeństwa majowe są odprawiane na zakończenie Mszy 

świętych. Msze św. w dni powszednie są o godz. 17.30. W niedziele według 

tradycyjnego porządku, a niedzielne nabożeństwa majowe o godz. 16.45.   

Zachęcam do rodzinnej modlitwy majowej i śpiewu pieśni maryjnych. Niech w 

Waszych rodzinach będą wykorzystane modlitewniki i śpiewniki kościelne. 

Czytajcie też wspólnie i indywidualnie Słowo Boże z Pisma Świętego, które 

posiadacie w domu.    

 

     Obowiązują nas wszystkie rozporządzenia rządu oraz dekrety, wskazania i 

instrukcje biskupa diecezjalnego. Znajdziecie je na naszej lubszeckiej stronie 

http://www.lubsza.org razem z porządkiem nabożeństw i ogłoszeniami 

duszpasterskimi. W instrukcji Ks. Biskupa Andrzeja Iwaneckiego jest zachęta 

do przyjmowania Komunii św. na rękę, jako formy najbezpieczniejszej. Róbmy 

to tak , jak uczy nas Kościół, mając na uwadze dobro i zdrowie bliźniego. Przed 

każdą Mszą św. jest pouczenie i przypomnienie, jak należy to poprawnie czynić. 

Powinno nam każdemu zależeć na tym, aby nie było rozsiewania wirusa z ust do 

ust ! Po to przecież nosimy maseczki. Ręce w rękawiczce są natomiast 

zdezynfekowane. 

 

     W instrukcji jest zapisane, że Pierwszą Spowiedź i Pierwszą Komunię Świętą 

należy BEZWZGLĘDNIE przełożyć na okres po 31 sierpnia 2020r. Jest to 

wszystko przykre dla dzieci, rodziców, katechetek i kapłanów, ale musimy 

zrozumieć powagę i niebezpieczeństwo pandemii. 

 

     Bóg zapłać za ofiary złożone do skarbony i do koszyczka na skarbonie. 

 

Mam prośbę do Pań z Lubszy, które wraz z Panią Sołtys wyraziły już chęć do 

wyczyszczenia i dezynfekcji kościoła, abyście zechciały to uczynić w tym 

tygodniu po umówieniu się na dzień i godzinę. Bóg zapłać !  

 

WSZYSTKICH PARAFIAN POZDRAWIAM I ŻYCZĘ 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, 

WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI. 

 

 

                                                                                             Ks. Lucjan Kolorz 

  

http://www.lubsza.org/

