
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

18 – 25 marzec 2018 
 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03. /zasłania się krzyże/ 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, + siostrzenicę Iwonę 
oraz ++ pokr. z obu stron. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny i pokr. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

17.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Józefa o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla mężczyzn i młodzień-

ców naszej parafii.  

  Litania ku czci św. Józefa.  
 

WTOREK – 20.03. 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Jana Popanda, Elżbietę i Alojzego  

Czyrny, ++ rodzeństwo, szwagrów oraz dziadków z obu stron. 
 

ŚRODA – 21.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek i Kubosz. 

  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 
 

 

CZWARTEK – 22.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoninę i Stanisława Bator oraz wszystkich  

++ z rodziny. 
  Spotkanie formacyjne Róży Różańcowej żeńskiej p. Marii LESCHIK. 
 

 

PIĄTEK – 23.03. 

17.00 –  /Szk-młodz/  Do Miłos. Bożego za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel  
oraz ++ dziadków. 

  Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych. 
 

 

SOBOTA – 24.03. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie 

w rodzinie Ryszarda Chmiel.  
 

 

/zmiana czasu z zimowego na letni/ 
 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 25.03. – WIELKI TYDZIEŃ  

  8.00 – Do MBNP z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinach Marii Leschik. 
 Poświęcenie palm. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Martę i Józefa Krawczyk, Krystynę Kowalczyk,  
brata Józefa oraz ++ dziadków Grus i Krawczyk.   

 Poświęcenie palm i procesja. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta dzisiejsza na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych – 

Bóg zapłać za złożone ofiary, w przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna na pokrycie kosztów 

opału. 

 

2. Dziękuję paniom, które w minionym tygodniu wyprały dywaniki na ławkach i w prezbite-

rium oraz paniom, które zadbały o czystość kościoła i obejścia, w tym tygodniu do sprząta-

nia proszę: Marię Chmiel i Marię Pipa.  

 

3. W ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do końca liturgii Męki 

Pańskiej Wielkiego Piątku w kościołach zasłania się krzyże. 
 

4. Dzisiaj i za tydzień o godz. 14.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

5. W poniedziałek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, o godz. 17.00 zapraszam  

na Mszę św. wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. 
 

6. W środę Msza św. wieczorna i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Zapraszam. 
 

7. W czwartek po Mszy św. na plebanii spotkanie Róży Różańcowej żeńskiej p. Marii Leschik. 

Zapraszam już na Mszę św. o godz. 17.00. 
 

8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz Droga Krzyżowa z wypomin-

kami za zmarłych, które są odczytywane przed Mszą św. 
 

9. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie palm  

będzie na każdej Mszy św., o godz. 10.00 procesja z palmami. Dzieci szkolne przynoszą  

do zakrystii skarbonki wielkopostne, do której składają Dar Serca dla potrzebujących 
 

10. W przyszłą niedzielę parafialny Zespół CARITAS zaprasza do nabycia baranków  

wielkanocnych i świec tzw. paschalików /cena 8 zł/. Wspieramy w ten sposób osoby potrze-

bujące.  
 

11. Parafialny Zespół CARITAS dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przekazali żywność 

dla potrzebujących naszej parafii. Zebrano 60 kg różnych produktów, z których zespół  

przygotował paczki świąteczne dla 10 osób. Słowa wdzięczności również dla właścicielki  

sklepu p. Anny Parkitny za umożliwienie tej zbiórki i Zespołowi Caritas za zorganizowanie 

tej charytatywnej akcji.    
 

12. W przedsionku do skarbonki możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.  

 

13. Bardzo dziękuję za intencje zamówione w marcu. Proszę o wcześniejsze dostarczanie 

kartek z treściami intencji, aby mogły być ujęte w gazetce. W kwietniu wolne intencje są 

w następujące dni: niedziela 8.04. godz. 10.00 i niedziela 15.04. godz. 10.00 – możemy  

je zamówić w zakrystii po Mszach św. bądź telefonicznie. Dziękuję także za dary przekaza-

ne na stół plebanijny. 

 

14. Do nabycia jest cotygodniowa prasa katolicka. 


