
 

PORZĄDEK     NABOŻEŃSTW  
 

28 luty – 7 marca 2021 
 

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02. – Ad Gentes /kolekta INWESTYCYJNA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla KAMI-

LA z ok. rocz. urodzin i dla całej rodziny MĘCKA. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Jerzego Gaida oraz z rodziny i pokr. 
 

11.30 – Za ++ ojca Rudolfa, brata Krzysztofa i z rodziny. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

PONIEDZIAŁEK – 1.03. – Zmiana tajemnic w Różach Różańcowych 
17.00 – Za ++ matkę i babcię Gertrudę Kurpiel w rocz. śm., ojca Teodora, męża Franciszka,  

z rodziny i ++ z tego miejsca. 
   

WTOREK – 2.03. 
17.00 – Za + ks. prob. Alojzego Muszalika, ++ Waleskę Muszalik w rocz. urodzin i imienin  

i oraz siostrę Helenę. 
 

ŚRODA – 3.03. 

  7.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 
i zdrowie dla ANTONIEGO i ZUZANNY ROJ z ok. rocz. urodzin oraz rodzin ROJ i PIECHO-

TA. 
 

I CZWARTEK – 4.03. – Święto Św. Kazimierza, Królewicza, czcimy Najśw. Sakrament 
  7.00 – Do Ciepr. Chrystusa i MB Bol. za ++ ojca Bernarda Lesik, Ryszarda Osyra, brata Józefa 

siostrę Bernadetę, szwagrów Benedykta, Gerharda, dziadków Lesik, Hadzik, Osyra  
i Wiendlocha oraz dusze ++ z tego miejsca. Naboż. o powołania do Służby w Kościele. 

 

I PIĄTEK – 5.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i ++ z Róży Róż. B. SKLORZ. Naboż. do NSPJ. 
 

17.00 –  Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

17.30 – /Szk/ Za + ojca Mariana Karolak w 102 rocz. urodzin – od synów. 
 

I SOBOTA – 6.03. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzajmy za grzechy i zniewagi wobec Serca Jezusa i Maryi /grzech aborcji/. 
  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz ++ kapła-

nów i osoby zakonne – od Róży Różań. B. SKLORZ. Naboż. do Niep. Serca Maryi.    

  9.30 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.03. – /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Urbana o błog. B., dobrą pogodę i zdrowie dla ROLNIKÓW na czas za-

siewów i prac polowych. 
 

10.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ syna Krzysztofa Wiener, męża i ojca Józefa Wi-
ner, męża i ojca Józefa Kasprzik, rodziców Józefa i Marię oraz dusze w czyśćcu cierp. 

 

11.30 – Za + syna Jana Kompała w 30 dzień po śm. – od mamy. 
 

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

 
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną, przed kościołem zbiórka na Dzieło Pomocy  
Misjonarzom, za tydzień na bież. płatności parafii. W tygodniu rekolekcyjnym idąc na tzw. 
ofiarę złożyliście Dar Serca w kwocie 2,500 zł. O. Ignacy kończy dziś Misje Św., na następ-
ną niedzielę chce przekazać naszej parafii Słowo Pozdrowienia. 

 
2. Drugi kosztorys ofertowy zewnętrznego malowania obiektów kościelnych Firma Kowalik  

z Kosorowic wyceniła na ok. 157 tys. zł /oba kosztorysy są w gablotce/.  

 

3. Dziękuję za sprzątanie kościoła /W. Roj i K. Roj/ oraz Panom za połupanie i ułożenie dębu  
i złożenie reszty drewna /gontów/ do kotłowni, p. Ryszardowi za montaż stojaka na sztan-
dary, które stoją teraz w bocznym wyjściu /od zachodu/, 3 sztandary p. Joachim skróci  
ok. 5 cm, bo są za długie, mają teraz swoje godne miejsce. Będziemy też w najbliższym cza-
sie naprawiać zerwaną przez kuny folię na poddaszu kościoła. 

 
4. Dzisiaj o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronka do Miłosierdzia Boże-

go. 

 
5. W poniedziałek zmiana tajemnic w Różach Różańcowych, nie będzie już drukowanego gra-

fiku, każdy sam pilnuje, jaką tajemnicę ma w danym miesiącu. Grota lurdzka otrzymała 
ostatnie 2 brakujące elementy. 

 
6. We wtorek po Mszy św. wieczornej o. godz. 17.30 na plebanii spotkanie kobiet, które należą 

do Róży Różańcowej p. A. Kaczmarzyk, celem wybrania nowej Zelatorki. 

 
7. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

 
8. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 

16.30. 

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

 
10. W sobotę od godz. 9.30 odwiedziny Chorych – od marca już sam będę jeździł, bez szofe-

ra, Bóg Zapłać kierowcom za wieloletnią pomoc. 

 
11. Katecheza dla dzieci I-komunijnych na plebanii we wtorek 9 marca o godz. 17.30,  

o godz. 18.00 przymiarka strojów dla dzieci na I Komunię Św. 

 

 

12. Do nabycia  jest Gość Niedzielny /wcześniejsze numery/. 

 
13. W minionym tygodniu w godzinach wieczornych była próba włamania na PLEBNIĘ, 

złodziejom nie udało się dostać z żadnej strony, byli tylko w budynku gospodarczym  
i WC /skradziono mienie o wartości ok. 50 zł/. Bądźmy bardziej czujni niż zwykle! 

 


