
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

8 – 15 marzec 2020 
 

 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03. – Ad gentes, Dzień Kobiet /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Klarę i Józefa Wolny oraz z rodzin Wolny i Huć. 
 

10.00 – Za ++ Marię i Huberta Lelonek, Jana i Marię Wilkosz oraz pokr. Wilkosz, Lelonek  
i Giza.  

 

15.00 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
 

PONIEDZIAŁEK – 9.03. 
17.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, o uzdrowienie Rodzin dotkniętych chorobą alkoholo-

wą oraz innymi nałogami i trudnościami życiowymi. 
   

WTOREK – 10.03. 
  7.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bolesnej za ++ ojca Bernarda Lesik, Ryszarda Osyra, brata 

Józefa, siostrę Bernadetę, szwagrów Benedykta i Gerharda, dziadków Lesik, Hadzik, 
Osyra, Wiendlocha i dusze ++ z tego miejsca. 

   

ŚRODA – 11.03. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nie ALOJZEGO GRUCA. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 12.03.  
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

PIĄTEK – 13.03. – 7 rocznica wyboru papieża Franciszka /2013 r./ 

17.00 –  /Szk/ Za ++ córkę Małgorzatę Sielawko i syna Piotra Nowaka – of. od rodziców Nowak. 
  Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI. 
 

SOBOTA –14.03. 
  7.00 – Za ++ PARAFIAN polecanych w wypominkach na Drodze Krzyżowej oraz dusze w czyść-

cu cierpiące o radość nieba. 
 

15.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla JANA PIOTRA 

KOWALCZYK, jego rodziców i chrzestnych. 
 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 

i zdrowie dla EMILII GRUCA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny. 
 

10.00 – Za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz z rodziny i pokr. 
 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na bieżące płatności parafii, przed kościołem na Dzieło Pomocy  
Misjonarzom oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego. W następne niedziele na energię elek-
tryczną, w ostatnią inwestycyjna na pokrycie kosztów nowego ogrodzenia na cmentarzu 
/zamontowano zasuwki w bramie przy śmietniku i wejściu cmentarza, żeby wiatr nie otwie-
rał i nie uszkodził, proszę być ostrożnym przy otwieraniu i zamykaniu furtki!/ 

 

2. Dziękuję Paniom, które troszczą się o sprzątanie kościoła /D. Hermańska i M. Hermańska/ 
oraz Parafianom za dary na stół plebanijny i każdą pomoc. 

 
3. Dzisiaj i w kolejne niedziele o godz. 15.00 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym, które wygłosi O. MAKARY LIKA z Borek Wielkich w nawiązaniu do tajemnicy Eucha-
rystii. Odmawiamy także Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nie powinno nas zabraknąć! 

 
4. W poniedziałek o godz. 10.00 na plebanii spotkanie Zespołu Caritas dotyczące organizacji 

w naszej parafii wielkopostnego spotkania Parafialnych Zespołów Caritas dekanatu Gorzów 
Śląski i Olesno, które odbędzie się w sobotę 21 marca w Klubie na Kowiu dla 50 osób. 

 
5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa z wypominkami. 

 
6. W przyszłą niedzielę kazania wygłosi KS. ANTONI KRÓL /lat 77/, były proboszcz naszej  

parafii /prob. 1987-1993, 1993-2013 kapelan DPS Prószków/, obecnie emeryt mieszkający  
w Domu Księży Emerytów w Nysie. 

 
7. Kandydaci do bierzmowania z kl. 8 podstawówki i 1 kl. ponadpodstawowej otrzymali  

na rekolekcjach Elementarz Wiary z wiadomościami katechizmowymi potrzebnymi do ro-
zmowy kwalifikacyjnej przed dopuszczeniem do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 
/bierzmowanie w niedzielę 19 kwietnia w Ciasnej, ks. bp Paweł Stobrawa/. 

 
8. W zakrystii trwają zapisy na pielgrzymko-wycieczkę do Jędrzejowa, Święty Krzyż i Kielc  

w sobotę 4 kwietnia, koszt 80 zł oraz można zamówić wolne intencje mszalne. 

 
9. W przygotowaniu jest już 4 wydanie dużej kolorowej gazetki ze zdjęciami, tym razem  

z uroczystości poświęcenia naszego kościoła 15 września 2002 r. Gazetka będzie do nabycia 
na święta wielkanocne. 

 
10. Trwajmy w rekolekcyjnych postanowieniach oraz w codziennym odmawianiu 10-tki  

różańca św. lub całości, aby Maryja Królowa Różańca Św. otaczała nas płaszczem swojej 
macierzyńskiej miłości! W modlitwie pamiętajmy także o nowych powołaniach. 

 


