
Porządek nabożeństw 
26.04. –  3.05.2020 r. 

==================== 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA  

Niedziela 
26.04.2020 

            
  8.00 
 
 
 
10.30 
 
 
 
16.00 

 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane Łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo  
w intencji MARTY z okazji  8 0 rocznicy urodzin oraz z prośbą o zdrowie dla 
całej Rodziny                                                                                          /TD 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jadwigi 
 z podziękowaniem za otrzymane Łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  
i błogosławieństwo  Boże w intencji BARBARY i GERARDA 
 
Za + Jana Zwiorek w XVI roczn. śmierci oraz za ++ z rodzin Zwiorek - Cichus 

Poniedziałek 
27.04.2020 

   
  7.00 

 
Za + Urszulę Mól, za ++ z pokrewieństwa Niewolik, Mól, Gurzęda i Waniek 

Wtorek 
28.04.2020 

   
  7.00 

 
Za ++ Jana i Łucję oraz za ++ z rodziny 

Środa 
29.04.2020 

   
17.00 

 
Za ++ rodz. Renatę i Józefa Kiklaisz, Elżbietę i Alfonsa Franik, za + siostrę 
Gabrielę Dirska oraz za ++ dziadków i pokrewieństwo 

Czwartek 
30.04.2020 

 
  7.00 

 
Za + Alfonsa Koniczek w miesiąc po śmierci    

Piątek 
1.05.2020 

 
  7.00 
 
 
14.00 
  
17.30 
18.00 

 
MSZA ŚW.  w intencji PARAFIAN 
Po Mszy św. - NABOŻEŃSTWO ku czci NSPJ 
  
ŚLUB: MICHAŁEK WOJCIECH – BIAŁYMAZUR MAGDALENA 
 
NABOŻEŃSTWO M A J O W E  i  k u  c z c i  N S P J  
MSZA ŚW.  zbiorowa za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne oraz za ++ 
zalecanych: za + Ks. Jerzego Pająka, za ++ dziadków Annę i Bernarda, + 
matkę Urszulę oraz w pewnej intencji, za ++ rodz. Wilhelma i Gertrudę Brym, 
za + Marię Mika, za + ojca, jego ++ rodziców, rodzeństwo, + męża, za jego ++ 
rodziców i rodzeństwo,  za + Karola Wyżgoł w miesiąc po śmierci,  za ++ 
Elżbietę i Gerarda Goldmann (od Parafian ul. Koszalińskiej i Kieleckiej), za + 
ciocię Edeltraudę i wujka Antoniego, za + Henryka Büchs, za ++ z rodzin 
Nalepa – Büchs, za + Zofię Nalepa i za ++ z rodzin Langer – Nalepa, za + 
Józefa Smolka (od chrześniaka Jana Łuka), za dusze w czyśćcu cierpiące (ze 
skarbonki)  

Sobota 
2.05.2020 

 
  8.00 
 
17.30 
18.00 

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – Głównej Patronki Polski 
Za + Gintra Hetzel w I roczn. śmierci  
 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
Za ++ rodz. Teresę i Bernarda Dworczyk, ++ brata i bratową, za ++ teściów  
Marię i Jana Bieniosek, za ++ z rodzin Wyżgoł, Dworczyk, Bieniosek oraz za 
dusze w czyśćcu cierpiące 

Niedziela 
3.05.2020 

 
  8.00 
  9.00 
 
 
 
10.30 
15.15 
16.00 

 
Za ++ rodziców, męża, braci, teściów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jadwigi  
z podziękowaniem za otrzymane Łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  
i Boże błogosławieństwo z okazji rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże 
w Rodzinie 
Za + ojca Aleksandra Ilków w V roczn. śmierci  
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane Łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo  
w intencji Marka RZEPKI z okazji  5 0  rocznicy urodzin 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
=========================== 

 
1. Dzisiaj przeżywamy III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

 
2. Dzisiaj Niedziela Biblijna, która rozpoczyna XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  

 
3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. 

 
4. Kancelaria Parafialna czynna będzie w czwartek od godz. 16.00 do 18.00!  

 
5. I PIĄTEK MIESIACA 

 
O godz.    7.00 – Msza św. w int. Parafian i Nabożeństwo ku czci NSPJ 
O godz. 17.30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE oraz ku czci NSPJ 
O godz. 18.00 - Msza św.   
 
W tym dniu rozpoczynamy NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE w naszym kościele będą odprawiane  
w tygodniu o godzinie 17.30, a w niedzielę o godz. 15.15! Bardzo serdecznie 
zapraszam do udziału!!! 

 
6. S o b o t a  – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

-------------- 
W tym roku Uroczystość NMP KRÓLOWEJ POLSKI przypadająca na 3 maja, 
czyli niedzielę, zostaje przeniesiona na sobotę. 
 
Msze św. o godz.: 8.00 i 18.00 
 

7. Zgodnie z ustaleniami Ks. Biskupa  - zezwala się na odprawianie Mszy św.  
z udziałem wiernych z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać 
maksymalnie taka liczba osób, aby na jednego wiernego przypadało 15 m2 
powierzchni użytkowej kościoła. Powierzchnia użytkowa naszego kościoła 
pozwala na uczestniczenie w obrzędach religijnych jednocześnie 26 osób.  
W przypadku większej ilości wiernych (np. w niedzielę) będzie możliwość 
udziału we Mszy świętej przed kościołem – zostanie wykorzystane zewnętrzne 
nagłośnienie.  
W związku z tymi ograniczeniami, w przyszłą niedzielę będzie również 
dodatkowa Msza św. o godz. 9.00. 
 

8. Przypominam, że do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem 
odpowiedniej odległości między osobami. Zaleca się, aby Komunię św. 
przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust 
powinny podchodzić na końcu. 
 

9. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Parafii, natomiast w przyszłą 
niedzielę kolekta przeznaczona będzie na  potrzeby Diecezji i Seminarium 
Duchownego - za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.  
 



10. Do odwołania nie będzie odwiedzin z posługą sakramentalną u Chorych; 
wyjątek stanowią nagłe przypadki – proszę zgłaszać tel. 32-270-15-66 
 

11. Sakrament pokuty i pojednania w dalszym ciągu będzie udzielanym, tym 
wiernym, którzy o to poproszą. Spowiedź będzie odbywać się poza 
konfesjonałem, w wyznaczonym do tego miejscu, z zachowaniem 
obowiązujących norm bezpieczeństwa. 
 

12. Drodzy Parafianie, pragnę bardzo podziękować za wszelkie złożone ofiary  
i pomoc w utrzymaniu parafii oraz za każdy przejaw życzliwości z Waszej 
strony. Jeśli, w tej niezwykle trudnej sytuacji, jesteście w stanie pomóc naszej 
parafii, można to uczynić dokonując wpłat na konto parafialne  (Bank PKO SA 
Gliwice 14 1240 1343 1111 0000 2359 9989) lub składając ofiarę do skrzynki 
pocztowej przy plebanii. Serdecznie za wszystko dziękuję! 

 
13. Uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii odbędzie się dnia  

4 października 2020 o godz. 10.30 
 
 

 
 
 
 


