
 

PRACE PORZĄDKOWE PRZY KOŚCIELE /marzec/ 
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Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami! 
 
 

 

Z darem w modlitwie na drugą połowę WIELKIEGO POSTU  

ks. ADAM KRZYSZTOF JANKOWSKI – PROBOSZCZ PARAFII 



PPOORRZZĄĄDDEEKK        NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW          3311..0033..  ––  77..0044..22001199  rr.. 
 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03. – Laetare /kolekta SPECJALNA INWESTYCYJNA/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., i zdrowie  
dla JUBILATKI URSZULI MĘCKA z ok. 50 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej  
rodziny MĘCKA. 

10.00 – /SUMA/ Do Św. Józefa i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdro-
wie z ok. 83 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny JÓZEFA i MARII  
POPANDA. 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
PONIEDZIAŁEK – 1.04. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, siostry Matyldę i Gertrudę, brata 

Pawła, Agnieszkę i Jana Morcinek oraz ++ z rodziny. 
WTOREK – 2.04. – /14 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II/ 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoninę i Stanisława Bator oraz ++ z obu stron. 
ŚRODA – 3.04. 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Jerzego Gbur, ++ rodziców z obu stron oraz  

++ z rodziny i pokr. Modlitwa do MBNP. 
I CZWARTEK – 4.04. – Czcimy Najświętszą Eucharystię i Jezusa Najwyższego Kapłana 

18.00 – Do Miłos. za + ojca i dziadka Jerzego Roj, ++ dziadków z obu stron, + chrzest-
tnego Andrzeja Wróbel, ++ Waltra Świtała z rodzicami i bratem, wszystkich  
++ z rodzin Roj i Piechota oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Naboż. o powołania 
do Służby w Kościele i trwanie w powołaniu. 

I PIĄTEK – 5.04. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za PARAFIAN oraz żyjących i ++ z Róży Różańcowej MARII LE-

SCHIK. Naboż. do NSPJ.  

16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 

17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  
i zdrowie dla rodziny KEMPA oraz za ++ rodziców. Droga Krzyżowa za Zmarłych. 

I SOBOTA – 6.04. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagr. za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 
  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o powoł. kapł., zak. i mis., za + ks. Prob. Alojzego Musza-

lika, ++ Kapłanów i Siostry Zakonne – of. od Róży Marii Leschik. Naboż. do Niep. 
Serca NMP. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
15.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B. i zdrowie dla JUBILATKI MARII KULIBERDA z ok. 70 rocznicy urodzin, o zdro-
wie i opiekę dla MĘŻA i DZIECI z RODZINAMI. 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.04. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie WERONIKI  

i ROMANA LOOSE. 
10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. dla rodzin 

SUDA, LESIK, DYMAREK, DITZ i ALBERT. 
14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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1. Kościół parafialny i całe obejście powinny być wizytówką każdej parafii, a to wy-
maga troski i zaangażowania. W zeszłym roku zrealizowaliśmy kilka ważnych in-
westycji. Bardzo dziękuję za większą świadomość i zrozumienie wspólnych para-
fialnych potrzeb. BÓG ZAPŁAĆ za OFIARY inwestycyjne przekazane od serca,  
w kolejne niedziele kolekty będą na: bieżące funkcjonowanie, niektóre inwestycje  
i opał. /opał w sezonie ok. 11 tys. zł/. ŻADNA OFIARA NIE BYŁA I NIE BĘDZIE 
SPRZENIEWIERZONA!!! 

 

2. DZIĘKUJĘ ekipie Mężczyzn za wczorajszą chętną pomoc przy rozbiórce starego 
drewnianego baraku, którego elementy posłużą jako drewno opałowe na kolejny  
sezon ogrzewania naszego kościoła; dziękuję także za chętną pomoc na plebanii. 

 

3. Dziękuję za sprzątanie kościoła /K. Kubosz i B. Pawelczyk/. Od tego tygodnia  
aż do końca lata sprzątanie będzie tylko w SOBOTY. 

 

4. BÓG ZAPŁAĆ za zamawiane intencje mszalne, wolne możemy rezerwować  
w zakrystii lub telefonicznie. 

 

5. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się o powołania,  
za PARAFIAN i członków Róży Różańcowej Marii Leschik oraz za + ks. Alojzego 
Muszalika, w sobotę o godz. 7.30 różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi 
przeciw Sercu Pana Jezusa i Sercu Maryi. 

 

6. W czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.45 na plebanii spotkanie dla Matek 
Ministrantów i Scholi celem organizacji kiermaszu wielkanocnego po świętach 
/upieczenie ciast itp./. CEL akcji to ewentualne wsparcie wakacyjnej wycieczki  
Liturgicznej Służby Ołtarza. ZACHĘCAM Rodziców do włączenia się do tego 
wspólnego przedsięwzięcia z myślą o naszych dzieciach i młodzieży! 

 

7. W piątek o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci i młodzieży, o godz. 17.00 Msza św. 
szkolna i Droga Krzyżowa za Zmarłych. Po Mszy św. spotkanie dla bierzmowańców  
klasy III gimnazjum przygotowujące do sakramentu bierzmowania /12.05./. 

8. W sobotę od. godz. 9.30 odwiedziny Chorych. 

9. W niedzielę o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – zapraszam PARA-
FIAN do rozważania Męki Pańskiej! Trwajmy w dobrych postanowieniach! 

 

 

10. Wolne intencje: poniedziałek 27.05. g.18.00, wtorek 28.05. g.18.00, środa 29.05. 
g.18.00, czwartek 30.05. g.18.00, sobota 8.06. g.8.00, poniedziałek 10.06. g. 7.00, 
czwartek 14.06. g.18.00, poniedziałek 17.06. g.18.00, czwartek 20.06. g.7.00, wtorek 
25.06. g.18.00, środa 26.06. g.18.00, piątek 28.06. g. 7.00 i 18.00, sobota 29.06. g.8.00, 
sobota 3.07. g.8.00, czwartek 4.07. g.18.00, wtorek 9.07. g.18.00, środa 10.07. g.18.00, 
piątek 12.07. g.18.00, sobota 13.07. g.18.00, niedziela 14.07. g.8.00, poniedziałek 
15.07. g.18.00, sobota 20.07. g.8.00, poniedziałek 22.07. g.18.00, piątek 26.07. g.7.00, 
środa 31.07. g.18.00. Godziny mogą jeszcze ulec zmianie. 

11. W przygotowaniu jest wydanie GAZETKI w kolorowej szacie graficznej z Pere-
grynacji kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w 1995 r. zawierające 
unikatowe fotografie z tego wyjątkowego wydarzenia oraz wybrane teksty. 


