
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

PONIEDZIAŁEK 19.07.2021  
17.30 – Za ++ rodziców Teresę i Ryszarda Wróbel, Stefana i Annę Wróbel, braci 

Henryka, Jerzego, Józefa z żoną Heleną, córkę Magdalenę, Gertrudę i 
Józefa Kita, trzech synów, synową Gertrudę, Ryszarda Sowa,  
++ z pokrewieństwa oraz kapłanów.  

WTOREK 20.07.2021 – Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera.  

17.30 – Za ++ w miesiącu czerwcu: + Pawła Płaszczymąka, + Emmę Kadłubek.  

ŚRODA 21.07.2021  
07.00 – Intencja wolna.  

CZWARTEK 22.07.2021 – Święto św. Marii Magdaleny.  

17.30 – Za ++ Jadwigę i Alojzego Pająk, ks. Leonarda i Jerzego Pająk, Alojzego 
Kandzia, rodziców Wilhelma i Klarę, brata Jana z żoną Bronisławą, 
siostrzenicę Urszulę, swatów Alojzego i Eryka, ++ z rodzin Pająk, Kandzia, 
Laugner.  

PIĄTEK 23.07.2021 – Święto św. Brygidy, Zakonnicy, patronki Europy.  

17.30 – Za ++ Martę Rurańską (19r.śm.), męża Pawła, Kazimierza Golaś, Henryka, 
Jerzego, Krystynę Filipczyk, Grzegorza Taul, Maksymiliana i Antoninę 
Rudy.  

SOBOTA 24.07.2021 – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.  

17.30 – Do Bożej Opatrzności przez Matkę Bożą z podziękowaniem i prośbą  
o dalsze łaski z okazji 70-tej rocznicy urodzin Anny Wyląg.  

NIEDZIELA 25.07.2021 – Uroczystość św. Jakuba.  

07.30 – Różaniec.  
08.00 – Za + Marcina Klabis (18r.śm), ojca Marcelego, dziadków z obu stron, 

Jerzego Miś, Otylię Matyl.  
11.00 – Suma odpustowa za Parafian. 
15.30 – Nieszpory.   
16.00 – Za + Jakuba Sapa (pam. ur.), ++ z pokrewieństwa Sapa i Cogiel.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

Dzisiaj gościmy Ks. Diakona posługującego w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla dzieci 
w Rusinowicach. Kolekta na potrzeby Ośrodka. Po Mszy Św. można zaopatrzyć się w kalendarz 
– cegiełkę na rzecz Ośrodka.  

Mobilne Centrum Badań organizuje badania pod kątem: miażdżycy tętnic, osteoporozy kości, 
wydolności płuc i oskrzeli, szczególnie zalecane po przejściu COVID 19. Badania odbędą się w 
Ambulansie Diagnostycznym. W poniedziałek 19 lipca 2021 o godz. 15.00 na parkingu przy 
cmentarzu. Szczegóły na plakatach i ulotkach przy wyjściu z kościoła.  

Odwiedziny chorych przed odpustem odbędą się w środę, czwartek i piątek od godz. 9.00. 
Chorych zgłaszamy w zakryspi lub telefonicznie w poniedziałek od 8.00 do 10.00.   

Okazja do spowiedzi przed odpustem w sobotę (24 lipca) od godz. 15.00 do 17.00.  

W sobotę (24 lipca) -  po Mszy Św. z okazji dnia św. Krzysztofa błogosławieństwo kierowców i 
ich pojazdów. W tym dniu chcemy się włączyć w akcję św. Krzysztof – „1 grosz za 1 kilometr”, 
zebrane ofiary będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy. Organizatorem 
akcji jest MIVA Polska.  

W przyszłą niedzielę (25 lipca) będziemy obchodzić Uroczystość Odpustową ku czci św. Jakuba 
Starszego Apostoła. 
Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Ks. Prałat dr. 
Arnold Drechsler – dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.   
Po południu o godz. 15.30 w ramach nieszporów odpustowych zostanie poświęcona 
odnowiona figura św. Jakuba, która znajdzie swoje nowe miejsce wewnątrz salki „U Świętego 
Jakuba”. Składam serdeczne wyrazy wdzięczności Paniom z Pracowni Plastycznej MGOK 
Woźniki za fachową i staranną konserwację i odnowienie figury.  

Z okazji uroczystości odpustowej na wszystkich ołtarzach w naszym kościele pojawią się nowe 
obrusy zakupione z ofiar Parafian. Bóg zapłać. 

Z okazji odpustu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej zaprasza na „Biesiadę 
Jakubową”, która rozpocznie się o godz. 16.00 w ogrodzie farskim, a na zakończenie o godz. 
19.00 koncert zespołu PLAY AND PRAY w kościele. Szczegóły wydarzenia zostaną opublikowane 
na stronie lubsza.org  

W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Ligoty z ul. Źródlanej i 
Czarnoleśnej oraz wszystkich chętnych do wysprzątania obejścia kościoła i plebanii przed 
uroczystością odpustową.   

Serdeczne Bóg zapłać osobom, które przygotowały naszą świątynię na dzisiejszą niedzielę oraz 
wykonały liczne prace wokół kościoła i plebanii. Bóg zapłać za modlitwy i złożone ofiary.  

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:  
Dominika Podstolec z Boronowa i Rafał Grabowski z Kamienicy.    (zapowiedź II) 
Sara Więcek z Psar i Sebaspan Barwinek z Kamienicy.                       (zapowiedź  I)  

Ks. Rudolf Badura  
Proboszcz. 


