
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

PONIEDZIAŁEK 22.11.2021 – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.  
17.30 – Za Parafian 

WTOREK 23.11.2021  
17.30 – Za ++ Annę Biadacz (1r.śm.), męża Ewalda, Marię, Jerzego i Adelajdę Słota,  

++ z pokrewieństwa Biadacz, Słota i Osadnik.  

ŚRODA 24.11.2021 – Wspomnienie Św. męczenników Andrzeja  Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
07.00 – Za ++ Konrada i Elżbietę Badura, córki Urszulę i Edytę, wnuka Kamila, zięcia 

Stefana, Stanisława i Walentynę Żak, zięciów Jerzego i Franciszka, ++ dziadków 
z obu stron, ++ z rodzin Badura i Żak. 

CZWARTEK 25.11.2021  
16.30 – Za ++ Henryka Opiełka (pam. ur.), brata Franciszka, rodziców, teściów  

++ z rodzin Opiełka, Polny, Bursy i Kosmala.  

PIĄTEK 26.11.2021  
17.30 – Za ++ Alfonsa Nowak (2r.śm.), rodziców, rodzeństwo, teściów, zięcia Zygmunta 

Wojtek, Józefa Heryk , ++ z pokrewieństwa Nowak i Wojtek.  

SOBOTA 27.11.2021  
17.30 – Za ++ Monikę, Jana, Edwarda Safian, ++ rodziców, Annę Juraszczyk, Jadwigę, 

Edwarda Sirek, Alfonsa Strzelczyk, Ireneusza, Bartłomieja, Fabiana Wylon, 
Agnieszkę Stefana Osadnik, ++ z pokrewieństwa.  

NIEDZIELA 28.11.2021  
07.30 – Różaniec.  
08.00 – Za ++ Marię i Konrada Pieprzyca, córkę Joannę, rodziców, teściów,  

++ z pokrewieństwa Magnuski, Feliks i Pieprzyca, ++ kapłanów i dusze  
w czyśćcu cierpiące.  

10.00 – Za Parafian.  
11.30 – W intencji Rodzin.  
15.30 – Nieszpory.  
16.00 – Za ++ Józefa i Annę Szyja, syna Jana, Bronisławę i Antoniego Burzyński, córkę 

Danutę Ordon, Bożenę i Adama Orda, Renatę Banasik ++ z rodzin Szyja, Tyka, 
Fic ++ z pokrewieństwa.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata – ostatnia niedziela roku 
liturgicznego. Gościmy w naszej parafii ks. Tomasza Kancelarczyka ze Szczecina – 
prezesa Fundacji Małych Stópek.   

W poniedziałek (22 listopada) – przypada wspomnienie Św. Cecylii patronki muzyki  
i muzyków kościelnych. Składam na ręce Pani Organistki w imieniu wszystkich parafian 
wyrazy wdzięczności za całoroczną posługę i życzę, aby Święta Patronka wypraszała 
Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne na co dzień łaski.  

W przyszłą niedzielę (28 listopada) - rozpoczyna się Okres Adwentu.  
O godz. 11.30 dodatkowa Msza Św. w intencji Rodzin naszej parafii. Zapraszam 
serdecznie do udziału zwłaszcza rodziców z dziećmi. Przygotowanie do Mszy św. 
odbędzie się w sobotę o godz. 14.00 w salce „U Św. Jakuba”. Zachęcam wszystkich, 
którzy chcieliby czynnie w niej uczestniczyć poprzez śpiew, grę na instrumencie, 
czytanie Słowa Bożego lub niesienie darów w czasie ofiarowania.  

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” znajdziemy film dokumentalny o tragicznych 
losach błogosławionego ks. Jana Machy, a w „Małym Gościu Niedzielnym” do złożenia 
roratni lampion dla dzieci.  

W zakrysoi można zaopatrzyć się w kalendarze ścienne w kilku wzorach na przyszły 
rok za dobrowolną ofiarę.  

Dla usprawnienia funkcjonowania naszej kancelarii parafialnej w poniedziałki od 16.00 
– 17.00 można załatwiać sprawy nie wymagające obecności proboszcza (np. opłaty 
cmentarne, przyjmowanie intencji mszalnych) zaś w piątki między 16.00 -17.00 oprócz 
pani sekretarki do dyspozycji parafian będzie ksiądz proboszcz.  

W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam mieszkańców Kamienicy  
z ul. Częstochowskiej i Krótkiej.  

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

Ks. Rudolf Badura  
Proboszcz.  


