
Nr 8/2021                         13 czerwca - 4 lipca 2021 r.   

     Gazetka do użytku wewnętrznego 
 

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW  
 

  7.00 – Za + Cecylię Motzko w kolejną rocz. śmierci. 
  
10.40 – Modlitwy do św. Antoniego. 
11.00 – Suma odpustowa ku czci św. Antoniego: za Parafian i Gości. 
15.00 – Nieszpory odpustowe. 
 

Poniedziałek 14.06. – bł. Michała Kozala 
17.50 – Czytanie wypominków 
18.00 – Za ++ Parafian, a zwłaszcza ++ polecanych w wypominkach. 
 

Wtorek 15.06.  
  7.00 – Za ++ rodziców Marię i Alojzego Cebula, teściową Gertrudę Wieczo-

rek, szwagierkę Beatę Pawleta i d.cz.c. Nowenna do św. Antoniego. 
13.00 – Ślub rzymski: Łukasz Sznotala i Anna Doniec. 
 

Środa 16.06.  
18.00 – Za wstaw. MBNP i św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o 

dalsze bł. Boże i zdrowie dla Norberta i Gertrudy Korbel i córek z ro-
dzinami oraz za ++ rodziców Sowada i Korbel. Nowenna do MBNP. 

 

Czwartek 17.06. – św. Alberta Chmielowskiego 
  7.00 – Za + Józefa Góra w 5. rocz. śmierci, rodziców Anastazję i Franciszka 

Góra, Gertrudę i Pawła Piernikorz, braci Romana i Leona, szwagierkę 
Renatę, wujków, ciotki i d.cz.c. 

 

Piątek 18.06.  
18.00 – Msza św. szkolna – w intencji dzieci i młodzieży, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski w kończącym się roku szkolnym i akademickim. 
 

Sobota 19.06.   
11.00 – Ślub rzymski: Denis Leja i Vanessa Bartek. 
15.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdro-

wie dla Eryki Mrocheń z okazji 80. rocz. urodzin. 
18.00 – Za ++ i żyjących z rodzin Ciszaków i Rogozińskich. 
 

* * *  



XII Niedziela zwykła 20.06. – kolekta na dalszy remont naszego Kościoła 
  7.00 – Za ++ Rutę i Antoniego Koziol, ++ z pokrew. i d.cz.c. 
  9.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 

dla Leonarda Sorowka z okazji urodzin i całej rodziny. 
10.30 – Za wstaw. Anioła Stróża o bł. Boże i zdrowie dla rocznych dzieci: Zuzan-

ny Mainka i Jakuba Knop, ich rodziców i chrzestnych. 
15.00 – Nabożeństwo. 
 

Poniedziałek 21.06. – NMP Opolskiej 

 

Wtorek 22.06.  
  7.00 – Do Bożej Op., za wstaw. NMP, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. 

Boże i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla wnuczki Edyty w rocznicę 
urodzin. Nowenna do św. Antoniego. 

 

Środa 23.06. – Dzień Ojca   
18.00 – Za ++ rodziców Piotra i Agnieszkę Świerc, męża Wernera Niedworok, 

Wiktora i Marię Niedworok, Gerarda i Krystynę Michalski, Else Nie-
dworok, ++ z pokrew. Świerc i Niedworok, i d.cz.c. Nowenna do MBNP. 

 

Czwartek 24.06. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
  7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00 – Ślub rzymski: Tobiasz Spyra i Martyna Świerc. 
 

Piątek 25.06.  
18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 

dla Magdaleny i Edwarda Kupka z okazji 70. rocz. urodzin. 
 

Sobota 26.06.  
16.00 – Ślub rzymski: Tomasz Dębski i Daria Pyrć. 
17.00 – Chrzest: Pola Wienczek. 
18.00 – Za + Janinę Kostosz w 2. rocz. śmierci. 
 

* * *  

  7.00 – Za + męża Józefa Marszolek w 4. rocz. śmierci, córkę Gabrielę, rodziców 
z obu stron, 2 braci, szwagrów, szwagierki, bratową i pokrew. 

  9.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 
dla Sylwii i Józefa Sowa oraz dzieci z rodzinami. 

10.30 – Do Bożej Op., za wstaw. św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o 
dalsze bł. Boże i zdrowie dla Marii Pietrek z okazji 70. rocz. urodzin. 

Nie będzie nabożeństwa popołudniowego.  
 

Poniedziałek 28.06. – św. Ireneusza – kolekta na wsparcie misjonarzy 
18.00 – Ku czci św. Krzysztofa: za kierowców, o zdrowie i bł. Boże. Po Mszy 

św. błogosławieństwo pojazdów. 
 



Wtorek 29.06. – św. Apostołów Piotra i Pawła – zbiórka na Stolicę Apostolską 
  7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące. Nowenna do św. Antoniego. 
18.00 – Ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła: za Parafian z Kępy. Po Mszy 

św. nabożeństwo w Kościele. 
 

Środa 30.06.  
18.00 – Za + Marię Moczko. Nowenna do MBNP. 
 

I Czwartek 1.07.  
  7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące. Modlitwy o powołania kapłańskie, zakon-

ne i misyjne. 
 

I Piątek 2.07.  
  8.00 – Do NSPJ: za Parafian, a zwłaszcza za Czcicieli NSPJ. Litania. 
  9.00 – Odwiedziny chorych – zgłoszenia w zakrystii. 
17.30 – Spowiedź św. 
18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie 

dla Doroty i Andrzeja Peikert oraz dzieci. 
 

I Sobota 3.07. – św. Tomasza 
  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 Sercu NMP. 
18.00 – Za ++ rodziców Hildegardę i Eryka Wróbel, Elfrydę i Józefa Dziedzic, 

dziadków, pokrew. z obu stron i d.cz.c. 

* * *  
XIV Niedziela zwykła 4.07. 
  7.00 – Za wstaw. MBNP i św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dal-

sze bł. Boże i zdrowie, i dary Ducha Świętego dla Sylwii i Józefa 
Gwozdz oraz córki Zuzanny. 

  9.00 – Za + matkę Hildegardę Glasder i ++ dziadków. 
10.30 – O zdrowie i bł. Boże dla Gerdy i jej dzieci z rodzinami. 

* * *  
o g ł o s z e n i a 
1. Dziś Nieszpory odpustowe o godz. 15.00. 
2. Wypominki za ++ można składać do koszyka na balaskach. Msza św. za ++ 

Parafian i ++ polecanych w wypominkach będzie w poniedziałek 14.06. o 
godz. 18.00. Przed Mszą św. czytanie wypominków (godz. 17.50). 

3. Msza św. szkolna w piątek o godz. 18.00 z okazji kończącego się roku szkol-
nego i akademickiego. Zapraszam dzieci i młodzież.  

4. Kolekta w niedzielę 20.06. na dalszy remont naszego Kościoła, a zbiórka na 
Wydział Teologiczny 27.06. po Mszach św. 

5. Msza św. w jęz. niemieckim w poniedziałek 21.06. o godz. 18.00. 
6. Pielgrzymka Parafian z Biadacza do kościoła św. Rocha w Dobrzeniu Wiel-

kim jest przesunięta na niedzielę 27.06. o godz. 8.15. 
7. Msza św. za kierowców i poświęcenie pojazdów w poniedziałek 28.06. o 

godz. 18.00. Kolekta tego dnia na wsparcie misjonarzy. 



8. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 29.06. zapraszam Parafian z 
Kępy na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na nabożeństwo w Kościele. Tego 
dnia zbiórka na Stolicę Apostolską (tzw. świętopietrze). Ze względu na pan-
demię nie będzie tradycyjnego nabożeństwa i spotkania w niedzielę w Kępie.  

9. Odwiedziny chorych w I piątek 2.07. od godz. 9.00. Zgłoszenia w zakrystii. 
10. Róże Różańcowe zapraszam w I sobotę 3.07. na Mszę św. o godz. 8.00, a po 

niej Godzinki, zaś przed Mszą św. adoracja Najśw. Sakramentu i różaniec 
św. o godz. 7.30. 

11. W okresie wakacji nie będzie nabożeństw popołudniowych w niedziele. 
12. Kancelaria parafialna czynna w środy po Mszy św. wieczornej ok. 18.50 i 

w czwartki w godz. 8.00-8.30. 

13. Planowane pielgrzymki (zapisy w zakrystii, trzeba zabrać maseczki): 
 20 lipca: Henryków (zwiedzanie z przewodnikiem pocysterskiego opac-

twa), Głębinów (Sanktuarium św. Rity), Nysa (Bazylika św. Jakuba), Prud-
nik-Las (Sanktuarium św. Józefa). Cena przejazdu 50 zł (w tym ubezpiecze-
nie i przewodnik) + wstęp w Henrykowie (normalny 18 zł, a ulgowy 13 zł: 
dzieci od 7 lat do młodzieży studiującej, seniorzy, renciści). W Głębinowie 
będzie możliwość zjedzenia obiadu 25-30 zł, ale trzeba zdecydować się już 
teraz, a zapłacić potem. Wpisując się podajemy PESEL i nr telefonu oraz 
wpłacamy 68 zł (przy bilecie normalnym) albo 63 zł (przy bilecie ulgowym). 

 23 sierpnia: Racibórz  Ołomuniec ( ) 
albo Rudy Raciborskie (Sanktuarium MB Pokornej). Cena przejazdu 80 zł (w 
tym ubezpieczenie). Wpisując się podajemy PESEL i nr tel oraz wpłacamy 
80 zł. Jeśli nie będzie możliwości wjazdu do Czech różnica w kosztach prze-
jazdu zostanie zwrócona pielgrzymom. 

15. Pierwsza Komunia św. w roku 2022 będzie 29 maja (ostatnia niedziela). 
 
 
 
 

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 (lipiec - sierpień): 

08.07. czwartek   godz.   7.00 
12.07. poniedz. (niem.) godz. 18.00 
20.07. wtorek  godz.   7.00 
25.07. niedziela  godz.   7.00 
29.07. czwartek  godz.   7.00 
02.08. poniedz.   godz. 18.00 

03.08. wtorek  godz.   7.00 
12.08. czwartek   godz.   7.00 
19.08. czwartek  godz.   7.00 
22.08. niedziela  godz.   7.00 
24.08. wtorek   godz.   7.00 
26.08. czwartek  godz.   7.00 
31.08. wtorek  godz.   7.00 

mailto:kontakt@parafialuboszyce.pl

