
PORZĄDEK NABOŻENSTW 

PONIEDZIAŁEK 30.08.2021  
17.30 – Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie Alicji i Zygmunta  
z okazji 35-tej rocznicy ślubu.    

WTOREK 31.08.2021  
17.30 – Za Stefanię Strugała, Różę, Stefana Pieprzyca, Gertrudę, Pawła Strugała, syna 

Henryka, ++ z rodzin Strugała, Pieprzyca, Tobor i Cichowski.   

ŚRODA 01.09.2021  
07.00 – Za + Alfonsa Głowania.  

CZWARTEK 02.09.2021  
16.30 – Rozpoczęcie roku szkolnego w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, 

wychowawców i katechetów. 

PIĄTEK 03.09.2021  
07.00 – Za + Bronisławę Hońca. 
12.00 – Msza Św. Ślubna: Patrycja Boguwolska i Mateusz Lubiński.  
17.30 – Za + Czesława Urzeniczok (pam. ur.), ++ z rodzin Urzeniczok, Musiał oraz ++ 

kapłanów.  

SOBOTA 04.09.2021  
07.30 – Godzinki.  
08.00 – W intencji czcicieli MB 
17.30 – 1) Za ++ Mirosława Duda, ojca Stanisława, ++ teściów, szwagrów, dziadków z 

obu stron, kuzynkę Annę Cupiał, Bronisława Cupiał, Stanisława Janickiego.  
2) Za + Łucję i Waltra Sczygiol, ++ z rodzin Sczygiol i Konieczko.  

NIEDZIELA 05.09.2021  
07.30 – Różaniec.  
08.00 – Za ++ Antoniego Meisner (5r.śm.), żonę Monikę, ich rodziców, rodzeństwo, 

Pawła i Ryszarda Łapok, ++ z pokrewieństwa, + Ks. Jerzego Pająk.  
10.00 – Dożynki – W podziękowaniu za zebrane plony i błogosławieństwo w pracy. 
15.30 – Nieszpory.  
16.00 – 1) Za + Bertę Usnacht, męża Józefa, córki Agnieszkę, Teresę, synów Stanisława, 

Pawła, Alojzego z żoną Różą, zięciów Tomasza, Jana, Michała, Klarę, Edwarda 
Karmańskich, synów Alfonsa, Andrzeja, Ewalda, Herberta, zięcia Stefana, ++ z 
pokrewieństwa Usnacht, Karmański.  
2) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Św. Anioła Stróża z 
podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji 
Filipa Morzyk z okazji 1 rocznicy urodzin.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Dzisiaj obchodzimy XXII niedzielę zwykłą w roku liturgicznym.  

W środę ( 1 września) - rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza 
Św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów w czwartek o 
godz. 16.30.  
Okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem roku szkolnego w czwartek od godz. 15.00.  

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
Intencja papieska na miesiąc wrzesień: 
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia 
powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się 
w to zdecydowanie angażują. 

Odwiedziny chorych w czwartek i piątek od godz. 9.00. Chorych proszę zgłaszać w 
zakrysni lub telefonicznie w poniedziałek w godz. od 10.00 do 11.00.  

W sobotę (4 września) o godz. 7.30 Godzinki o 8.00 Msza Św. w intencji Czcicieli MB i 
nabożeństwo Maryjne.  

W sobotę – Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach 
(Msza Św. o godz. 11.00). Dojazd indywidualny.  

W przyszłą niedzielę (5 września) obchodzić będziemy Dożynki Parafialne. Zapraszam 
serdecznie do udziału wszystkich Parafian, poczty sztandarowe, osoby w strojach 
ludowych. Msza Św. dożynkowa o godz. 10.00. Szczegóły na plakatach w gablotce. 
W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w przyszłą 
niedzielę zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom w Pakistanie i Iranie. 

Od 4 do 26 września będziemy gościć w naszej parafii Ks. diakona Rafała Kwiecińskiego, 
który odbędzie u nas swoją praktykę duszpasterską.  

W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła oraz jego obejścia jak i ogrodu farnego 
przed dożynkami  zapraszam mieszkańców Lubszy. 
Rada Sołecka prosi o pomoc w przystrojeniu  kościoła poprzez przyniesienie warzyw, 
owoców i kwiatów ogrodowych.                                                                                               

Serdecznie dziękuję za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę. Bóg zapłać 
za modlitwę i złożone ofiary.  

Ks. Rudolf Badura  
Proboszcz. 


