
PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 
 

PONIEDZIAŁEK  07.09.2020 

07.00 – Za ++ Augustynę Magnuską (23 r.) męża Alfonsa, córkę Marię, zięcia 

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

++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

WTOREK 08.09.2020 -  ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 

17.30 – Za ++ Urszulę Lubos, syna Jacka, rodziców i teściów, trzech braci, 

dwóch szwagrów, ++ z rodzin Lubos i Garus. Po mszy świętej poświęcenie 

ziarna siewnego. 

 

ŚRODA 09.09.2020 

07.00 – Za ++ Ewalda Skop, jego rodziców Edwarda i Marię, braci Józefa, 

Szczepana z żoną Moniką, bratową Walburgą, teściów Wacława i Annę, 

Urszulę Kot, szwagrów Emannuala i Alojzego z żoną Hildegardą, Henryka 

Kuczob, ++ z pokrewieństwa. 

 

CZWARTEK 10.09.2020 

16.30 – Za ++ Edwarda Kołodziejczyk, jego rodziców, siostrę, Bogumiła 

Wojsyk, jego rodziców i teściów, Henryka Beksa i zmarłych z pokrewieństwa. 

Po Mszy św. spotkanie wszystkich ministrantów, ministrantek. 

 

PIĄTEK 11.09.2020 

17.30 -Za ++ Edwarda Rzeźniczek, rodziców, teściów, brata, bratową, 

szwagrów, szwagierkę, Marię Cholewa, Cecylię Usnacht, zmarłych z rodzin 

Rzeźniczek i Nier. 

 

SOBOTA 12.09.2020 – Wspomnienie NMP, Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej, patronki diecezji gliwickiej 

17.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Sylwii i 

Mariana Brdąkała z okazji 25. rocznicy małżeństwa. 

 

NIEDZIELA 13.09.2020 XXI Zwykła 

07.30 – Różaniec 

08.00 – Za + Henryka Lubos (20r.), zmarłych z rodzin Lubos i Filipczyk 

10.00 – Za ++ Mirosława Duda, ojca Stanisława, teściów, szwagra, dziadków z 

obu stron, Bronisława Cupiał, Stanisława Janickiego, dusze w czyśćcu cierpiące. 

16.00 – ZA PARAFIAN. 

17.00 – Kanoniczne wprowadzenie w urząd nowego proboszcza. 

 

 



 

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

      Dzisiaj Przypada XXIII niedziela zwykła. W naszej parafii jest to dzień 

dziękczynienia za tegoroczne plony i błogosławieństwo w pracach rolnych. 

 

We wtorek (8 września) przypada święto Narodzenia NMP  

(M.B. Siewnej). Po Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego. 

 

W czwartek (10 września) na Mszy św. szkolnej poświęcenie 

podręczników i przyborów szkolnych. Po Mszy św. zapraszam wszystkich 

ministrantów i ministrantki na spotkanie. 

  

W sobotę (12 września) – wspomnienie NMP Matki Sprawiedliwości i 

Miłości Społecznej, patronki diecezji. 

  

 W przyszłą niedzielę (13 września) – kolekta na Stolicę Apostolską. 

Także w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 odbędzie się nakazane prawem 

kanonicznym wprowadzenie na urząd nowego proboszcza przez dziekana 

dekanatu woźnickiego w obecności duchowieństwa całego dekanatu. Serdecznie 

Zapraszam wszystkich Parafian. W tym dniu nie będzie nieszporów o godzinie 

15.30. 

 

Przy wejściu do kościoła można (do czego gorąco zachęcam) zakupić „Gościa 

Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”; należność proszę zostawić w 

koszyczku. 

 

Od poniedziałku będą czynne kancelaria i zakrystia (obowiązek zakrycia ust i 

nosa). 

 

Gorąco dziękuję Paniom, które wysprzątały kościół i kaplicę Zmartwychwstania 

oraz pięknie przyozdobiły naszą świątynię na dożynki. Wszystkim dziękuję za 

złożone ofiary i kwiaty. 

 

Nowy proboszcz nazywa się Rudolf Badura, pochodzi z par. św. Jadwigi w 

Łagiewnikach Małych (diec. opolska). Na kapłana został wyświęcony w Opolu 

przez bpa Jana Wieczorka 22 czerwca 1985r. Posługiwał jako wikariusz w par. 

WNMP w Raciborzu i par. św. Józefa w Zabrzu. Przez 24 lata pełnił posługę 

dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej. Od 1 września 2020 został ustanowiony 

przez bpa Jana Kopca proboszczem par. św. Jakuba w Lubszy. 


