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     Gazetka do użytku wewnętrznego 

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW  
 

II Niedziela wielkanocna 11.04. – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
– kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej 

  7.00 – Do Miłosierdzia Bożego, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. 
Boże i zdrowie dla Kariny i Marcina Golenia oraz ich synów. 

  9.00 – Do Bożej Op., za wstaw. MBNP i św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, 
z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Konrada i Marii Pietrek oraz 
dzieci z rodzinami. 

10.30 – Za wstaw. Anioła Stróża o bł. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Fi-
lipa Sadowskiego, siostry Emilii z okazji 6. rocz. urodzin, rodziców i 
chrzestnych. 

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
 

Poniedziałek 12.04.  

18.00 – Za + męża Gerharda Kochanek, córkę Sylwię, 5 szwagrów i szwagier-
ki, ++ z rodzin Kochanek, Kowalski, Niedworok i d.cz.c. 

 

Wtorek 13.04.  

  7.00 – Za + Elżbietę Król w 30. dzień po śmierci.  Nowenna do św. Antoniego. 
 

Środa 14.04.  

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdro-
wie dla Klaudiusza Smyk i dzieci z rodzinami oraz za + żonę Gabrielę 
Smyk, ++ ojców. Nowenna do MBNP. 

 

Czwartek 15.04.  

  7.00 – Za + Pawła Kurc (od Róży Różańcowej pw. św. Ap. Piotra i Pawła). 
 

Piątek 16.04.  

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdro-
wie dla Anny i Andrzeja Tomczuk w kolejną rocznicę ślubu oraz dzie-
ci i rodzin z obu stron. 

 

Sobota 17.04.  

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdro-
wie dla Genowefy Maziarz, dzieci, wnuków oraz za + męża Tadeusza 
i zięcia Piotra Kaczor. 



III Niedziela wielkanocna 18.04.  

  9.00 – Do Bożej Op., za wstaw. MBNP i św. Antonoego, z podz. za otrz. łaski, z 
prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Teresy i Augustyna Bewko oraz 
dzieci z rodzinami. 

10.30 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Adeli i Henryka Okon z okazji 60. rocznicy ślubu. 

15.00 – Nieszpory. 
 

Poniedziałek 19.04.  

18.00 – Za wstaw. MBNP i św. Antoniego, o zdrowie i bł. Boże dla Ewy i Roma-
na Czeszek, dzieci i rodziców oraz za + ojca Józefa i dziadków z obu 
stron. 

 

Wtorek 20.04.  

  7.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Edyty, jej synów z rodzinami oraz za + męża Leona, rodziców z obu 
stron rodzeństwo. Nowenna do św. Antoniego. 

 

Środa 21.04.   

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Piotra Trawki z okazji urodzin. Nowenna do MBNP. 

 

Czwartek 22.04.  

  7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki). 
 

Piątek 23.04. – św. Wojciecha, głównego patrona Polski 

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Kingi i Edgara Linkert oraz dzieci z rodzinami. 

 

Sobota 24.04.  

13.00 – Chrzest św.: Wiktor Hejnosz. 

18.00 – Za ++ z rodzin i d.cz.c. 

* * *  

IV Niedziela wielkanocna 25.04. – Niedziela Dobrego Pasterza, św. Marka – 
kolekta na remont naszego Kościoła 

  7.00 – Ku czci św. Marka: za Parafian, z prośbą o urodzaje. 

  9.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Marii Losek, synów i wnuków z rodzinami oraz za + męża Jerzego, 
rodziców Knieć i Losek, Barbarę i Franciszka Palmer i d.cz.c. 

10.30 – Za Dariusza i Kamilę Kałwa z okazji 25. rocz. ślubu, z podz. za liczne 
łaski, prosząc o bł. Boże dla całej rodziny oraz o łaskę zdrowia, opiekę 
Matki Bożej i świętych patronów. 

15.00 – Nabożeństwo o urodzaje i procesja wokół Kościoła. 



Poniedziałek 26.04. 

18.00 – (j. niem.) Za wstaw. MBNP i św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, z 
prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety i Edwarda Jantos, dzieci 
i wnuków oraz za ++ rodziców Helenę i Pawła Porwol, Gertrudę i Paw-
ła Jantos.  

 

Wtorek 27.04. 

  7.00 – Za + Elżbietę Strzys, dziadków z obu stron, Zofię i Piotra Kasperek oraz 
Marię Wieczorek. Nowenna do św. Antoniego. 

 

Środa 28.04. 

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Leonarda i Bożeny Schlischka, synów i córek z rodzinami oraz za 
++ z obu stron. Nowenna do MBNP. 

 

Czwartek 29.04. – św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy 

  7.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Bogusławy i Mariusza Pawelec w 20. rocz. ślubu oraz córek Natalii 
i Sylwii. 

 

Piątek 30.04.  

18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Izabeli i Waldemara Klotka oraz za ++ rodziców i braci. 

 

I Sobota 1.05. – św. Józefa, rzemieślnika  

  7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec św. 

  8.00 – Ku czci Niepokalanego Serca NMP: za Róże Różańcowe i ++ z Żywego 
Różańca. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

17.30 – Rozpoczęcie nabożeństw majowych. 

* * *  

V Niedziela wielkanocna 2.05. 

  7.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Edyty i Roberta Wienczek, dzieci i rodziny oraz za ++ ojców Hu-
berta i Emila. 

  9.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Marii Sadowskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, synów z rodzinami, 
chrześniaków oraz za + męża Stanisława Sadowskiego, rodziców, 
dziadków, teściów, szwagrów, swatów i d.cz.c. 

10.30 – Za ++ rodziców Jerzego i Stefanię Kupka, Annę i Ryszarda Krawiec 
oraz ++ z pokrew. 

15.00 – Nabożeństwo majowe. 



o g ł o s z e n i a 

1. Dziś 11.04. o godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

2. Dziś kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej, a 25.04. na remont naszego Ko-
ścioła. 

3. Kancelaria parafialna czynna w środę ok. 18.50 i w czwartek w godz. 
8.00-8.30. 

4. Msza św. ku czci św. Marka z prośbą o urodzaje w niedzielę 25.04. o godz. 
7.00, a o godz. 15.00 nabożeństwo o urodzaje z procesją wokół Kościoła. 

5. Msza św. w jęz. niemieckim w poniedziałek 26.04. o godz. 18.00. 

6. Róże Różańcowe zapraszam w sobotę 1.05. na Mszę św. w ich intencji o 
godz. 8.00, a po niej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, zaś przed 
Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec św. od godz. 7.30. 

7. W sobotę 1.05. rozpoczynamy nabożeństwa majowe.  

8. Nadal do odwołania zawieszone są spotkania z dziećmi I-Komunijnymi i 
kandydatami do Bierzmowania. 

9. Termin I Komunii św. pozostaje niezmieniony 30.05., bo na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo, jakie będą rozporządzenia władz i biskupa. 

10. Limity w Kościele (50 osób) obowiązują do niedzieli 18.04. Nie robimy zapi-
sów, ale będziemy odliczać osoby. 

11.Przypominam, że trwamy w Roku św. Józefa, stąd (o ile nie wypada jakieś 
wspomnienie obowiązkowe) w środy Msze św. ku czci św. Józefa. 

12. Od  1.04. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który 
realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamiesz-
kałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację 
na stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon, 
dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 lub w urzędzie gminy przy wsparciu pracow-
nika merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwo-
jowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczą-
ce zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i 
subwencji oraz podziału środków unijnych.  

Nr rachunku bankowego (parafialnego), na którym gromadzimy fundusze na remont  
naszego Kościoła: 29 8897 0004 2001 0000 0837 0002 (Bank Spółdzielczy Łubniany). 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego, 46-022 Luboszyce, ul. Kościelna 4, 

tel. 77 42 15 715; kontakt@parafialuboszyce.pl  
 

Wolne intencje (maj-czerwiec): 

03.06. czw. (Boże Ciało) godz.    7.00 

07.06. poniedz.   godz. 18.00 

10.06. czwartek   godz. 18.00 

13.06. niedziela (odpust)  godz.   7.00 

15.06. wtorek   godz.   7.00 

24.06. czwartek   godz.   7.00 

30.06. środa   godz. 18.00 

 

mailto:kontakt@parafialuboszyce.pl

