
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

PONIEDZIAŁEK 15.11.2021  
17.30 – Za + Stanisławę Zborowską (1r.śm.).  

WTOREK 16.11.2021  
17.30 – Za ++ w miesiącu październiku: + Małgorzatę Nawrat i + Konrada Cyl.  

ŚRODA 17.11.2021 – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.  
07.00 – Za Parafian.  

CZWARTEK 18.11.2021 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 
16.30 – Za ++ Lenę Janus (8r.śm.) oraz (pam. ur.), ++ z pokrewieństwa Janus, Tuliński oraz 

Surowiec, dusze w czyśćcu cierpiące.  

PIĄTEK 19.11.2021  
17.30 – Za ++ Stefana, Piotra, Zofię Skiba, Pawła, Helenę Falkn, synów Ewalda, 

Augustyna z żoną Dorotą, Adelajdę i Alfreda Cogiel, ++ z pokrewieństwa Skiba, 
Falkn.  

SOBOTA 20.11.2021 – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. 
17.30 – 1) Za ++ Marię i Pawła Pogoda, Helenę i Jana Zych, córkę Sabinę, Danutę Huras, +

+ dziadków, ++ z pokrewieństwa Zych i Pogoda.  
2) Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Elżbietę i Wiesława, ++ z ich rodzin, 

dusze w czyśćcu cierpiące ofiarowana od Heleny i Jerzego. 

NIEDZIELA 21.11.2021- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
07.30 – Różaniec.  
08.00 – Za ++ Agatę i Ryszarda Garus, synów Norberta, Jana, Marcelego, synową Joannę, 

córkę Urszulę, zięcia Horsta, wnuków Zbigniewa, Jacka, Franciszkę i Wiktora, syna 
Emila Hanke, zięcia Alojzego, Jadwigę Masson, dziadków z obu stron,  
++ z pokrewieństwa.  

10.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Katarzyny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kolejarzy 
naszej parafii. 

15.30 – Nieszpory. 
16.00 – Za ++ Stanisława Figuła, jego rodziców Stanisława i Irmgardę, teściów Elżbietę  

i Ernesta Walocha, siostrę Barbarę Witek, brata Tadeusza, szwagrów Henryka  
i Rudolfa Walocha, chrześnicę Anetę Walocha , Piotra Sobota, ++ z rodzin Figuła  
i Walocha.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Dzisiaj przypada V Światowy Dzień Ubogich.  
Zbiórka do puszek na Kościół w Potrzebie.  

W dzisiejszych ogłoszeniach pragnę szczególnie zatrzymać się nad tymi osobami, które 
przychodzą w soboty sprzątać kościół. Są to prawie zawsze, te same osoby, (elita naszej parafii) 
które czują odpowiedzialność za materialne potrzeby kościoła; nie dość, że sprzątają to jeszcze 
składają ofiary na wystrój kościoła. Wszystkim zaangażowanym pragnę w tym miejscu 
serdecznie podziękować. Bóg zapłać!  
Docierają do mnie głosy, że lepszym terminem na sprzątanie kościoła byłby piątkowy wieczór. 
Nie będzie żadnego problemu, aby zmienić ten termin, ale chcę usłyszeć więcej opinii na ten 
temat.   

Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy ogrzewać nasz kościół. W związku z tym zwracam się  
z gorącą prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie i pomoc. Ponownie udostępniam nasz 
parafialny rachunek bankowy:  
Parafia Rzymskokatolicka 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! 

Od poniedziałku (15 listopada) – można składać do urny w kościele intencje Mszy Św.  
za zmarłych. 

W przyszłą niedzielę (21 listopada) – będziemy gościć w naszej parafii Ks. Tomasza 
Kancelarczyka. Ks. Kancelarczyk od wielu lat działa pro-life, czyli zdecydowanie występuje w 
obronie każdego ludzkiego życia. Jest propagatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
współorganizatorem Marszów dla Życia, pomysłodawcą i prezesem Fundacji Małych Stópek, 
która działa na rzecz życia. Ks. Kancelarczyk wraz z Fundacją MS jest inicjatorem „Paczuszki dla 
maluszka”, czyli akcji świątecznej podczas, której zbiera się pieluszki jednorazowe oraz artykuły 
chemii kosmetycznej oraz przygotowuje się bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci znajdujących 
się pod opieką Fundacji. Akcja ta będzie miała miejsce w naszej Parafii przez cały okres adwentu 
i świąt Bożego Narodzenia.  

Kancelaria parafialna czynna: 
- poniedziałek od 16.00 – 17.00 
- piątek od 16.00 – 17.00 

W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Kamienicy  
z ul. Lublinieckiej i Polnej.  

Serdecznie dziękuję za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę. Szczególnie 
dziękuję osobom, które wysprzątały obejście wokół plebanii i kościoła.  
Bóg zapłać za modlitwy i złożone ofiary.  

Ks. Rudolf Badura 
Proboszcz.  




