
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 marzec 2020 
 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Laetare – 22.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ męża i ojca Stefana Męcka w 12 rocz. śm. oraz z rodziny i pokr.  
 

10.00 – Za ++ syna Krzysztofa Wiener, męża Józefa Winer, męża Józefa Kasprzik, rodziców 
Winer, Kasprzik, Krejci i Bełkot.  

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie,  
pokój serca i ustanie epidemii koronawirusa. 

 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 23.03.  
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie RYSZARDA CHMIEL. 
   

WTOREK – 24.03. 
17.00 – Za ++ ojca i dziadka Jerzego Roj, dziadków z obu stron, chrzestnego Andrzeja Wróbel, 

Waltra Świtała z rodzicami i bratem oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
   

ŚRODA – 25.03. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, Dzień Świętości Życia 
17.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Józefa z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla syna JÓZEFA LESCHIK z ok. 60 rocznicy urodzin – of. od mamy. 
 

Duchowa Adopcja dziecka poczętego, a nienarodzonego. 
 

CZWARTEK – 26.03.  
17.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ męża i ojca Ryszarda, rodziców Osyra i Wiendlo-

cha, zięcia Benedykta, rodzeństwo, pokr. Franciszkę Zug, ++ z tego miejsca oraz swa-
tów Małgorzatę i Franciszka Jonek. 

 

PIĄTEK – 27.03.  
17.00 – /Szk/ Za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz dziadków. 
 Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

SOBOTA – 28.03. 
  7.00 – Za ++ ojca Jana w 20 rocz. śm. i matkę Agnieszkę Kowalczyk, braci Józefa i Bernarda 

oraz chrzestną Reginę Macioł. 
 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03. /kolekta INWESTYCYJNA/ 
 /ZMIANA CZASU Z ZIMOWEGO NA LETNI/ 
 

  8.00 –Do B. Op. i Św. Józefa z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilata ALOJZEGO WOLNY z ok. 60 rocznicy urodzin. 

 

10.00 – Za ++ matkę Julię Gruca w rocz. śm., ojca Teodora oraz Matyldę i Emila Chmiel. 
 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, zdrowie,  
pokój serca i ustanie epidemii koronawirusa. 

 

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Kolekta na energię elektryczną, za tydzień inwestycyjna na OGRODZENIE CMENTARZA – 
BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary oraz na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracje!  

 
2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /B. Wilkosz i S. Kuliberda/ oraz p. Ryszardowi za zasianie  

trawy terenu kościelno-plebanijnego, za prace i każdą pomoc. 

 
3. Na cmentarzu parafialnym została w minionym tygodniu zamontowana pompa ręczna 

/żeliwna/ z betonową podstawą i mechanizmem ciągnącym wodę ze studni. Bardzo dzięku-
ję Rodzinie Loose za ofiarowanie tego sprzętu, posadzenie krzewów i p. Marianowi Lesik 
za montaż i uruchomienie tej pompy. Parafian proszę o roztropne korzystanie z tego no-
wego urządzenia. Przy okazji przypominam, że zarządzającym, czyli administratorem 
cmentarza parafialnego jest zawsze PROBOSZCZ, z którym uzgadniamy dzień i godzinę 
pogrzebu, a przede wszystkim miejsce grobów. CMENTARZ JEST POŚWIĘCONY  
W CAŁOŚCI, TAKŻE PRZY PŁOCIE!!! Również Was proszę o dostosowanie się do re-
gulaminu cmentarza dla dobra wspólnego i pewnego porządku. 

 

 
4. BÓG ZAPŁAĆ już dzisiaj 2 ofiarodawcom nowego SZTANDARU ROLNICZEGO ŚW. 

URBANA: Rodzinie Piotra Huć oraz Bernarda Sklorz. Jeśli ktoś z parafialnych Rolników 
chciałby się dołożyć do tej inwestycji, może to uczynić według uznania /koszt sztandaru  
7 tys. zł/. 

 

 
5. W najbliższe niedziele dodatkowa Msza św. o godz. 11.30, o godz. 15.00 Gorzkie Żale  

z kazaniem pasyjnym. 

 
6. Dzisiaj po Gorzkich Żalach od godz. 16.00 przejadę przez całą wioskę błogosławiąc każdy 

dom i mieszkanie Najświętszym Sakramentem. 

 

 
 

7. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. ZAPRASZAM  
na Mszę św. o godz.17.00 z podjęciem Duchowej Adopcji dziecka. 

 
8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa za Zmarłych.  

 
9. W zakrystii proszę zamawiać intencje mszalne w letnich miesiącach roku. 

 
10. Pielgrzymko-wycieczka do Jędrzejowa, Kielc i na Św. Krzyż odbędzie się w innym termi-

nie. 

 

 
11. W przedsionku na stoliku są wyłożone obrazki z modlitwą do MB Opolskiej i Św. Rocha 

o ustanie epidemii i dar zdrowia, weźmy do domów i włączmy do swoich pacierzy! 

 

 

 


