
 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03  -  Laetare 

  8.00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie Loosy. 

 

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

11.30 – Za żyjących i zmarłych parafian oraz za duszę w czyśćcu cierpiące. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

PONIEDZIAŁEK – 15.03 -  Dzień powszedni 
 

17.00 -  Do Bożej Opatrzności i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski     
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie. 

 

WTOREK – 16.03 -  Dzień powszedni 
 

17.00 – Za ++ Paulinę i Pawła Hadzik, rodziców, braci i bratowe Konwisorz, Piotra Knop, matkę 
Annę Pawelczyk ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka, brata Antoniego Toman. 

ŚRODA – 17.03  -  Dzień powszedni 
 

17.00 –  Za + syna Jana Konpała w 30 dzień po śmierci. Msza ofiarowana od mamy Konpała. 
 

CZWARTEK – 18.03  – Dzień powszedni. 
 

  17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych i św. Rocha o 
               powrót do zdrowia dla księdza Proboszcza – od parafian. 
 

PIĄTEK – 19.03 -  Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 
 

17.00 –  Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

17.30 –  Ku czci św. Józefa w intencji wszystkich mężczyzn naszej parafii: ojców, mężów, kawale-
rów i młodzieńców. 

 

SOBOTA – 20.03  -  Dzień powszedni 
 

 7.30 –  Różaniec. 
 8.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, dary Ducha Świętego 

dla Marka Kowalskiego w kolejną rocznicę urodzin. 
   

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03    
 

  8.00 – Do Chrystusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie 
w rodzinach dzieci. Msza od M. Leschik. 

 

10.00 –  Wolny P.  
 

11.30 -  Za + ojca Piotra Książek w kolejną rocznicę śmierci + ojca Alojzego Kubosz, ++ z rodziny 
i pokrewieństwa obu stron. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 
 



 

1. Dzisiejsza IV niedziela Wielkiego Postu – Laetare zwiastuje połowę przygotowania pas-
chalnego do Wielkanocy. 
 

2. Bóg zapłać paniom Adelajdzie i Bożenie Wilkosz za przygotowanie kościoła na dzisiej-
szą niedzielę. Na następną niedzielę o przygotowanie prosimy panie: 
 

3. Dzisiaj, o godz. 14.30, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. 

 

4. W piątek o godz. 16.50 będą czytane Wypominki a następnie o 17.00 Droga Krzyżowa zaś o 
17.30 Msza św. szkolna. Okazja do spowiedzi od godziny 16.30 - 16.50. 

 

5. W Piątek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Obecny rok kościelny 
poświęcony jest świętemu Józefowi. Od 10 marca, po każdej Mszy św., odprawiamy 
modlitwy przeznaczone na kolejny dzień nowenny przed Jego uroczystością. W uroczy-
stość św. Józefa wieczorna Msza św. o godz. 17-tej jest w intencji wszystkich męż-
czyzn. Serdecznie zapraszamy. 

 

6. Na 11-go kwietnia zaplanowane jest bierzmowanie uczniów klasy 8-mej. Chciałbym te 
osoby poznać i zorientować się jak przebiega przygotowanie do przyjęcia sakramentu. 
Spotkanie dla tych osób w piątek, tj. 19 marca, po wieczornej Mszy świętej. 

 

7. W sobotę o godz. 11-tej spotkanie scholi na plebanii. 
 

 

8. W zakrystii do nabycia  jest Gość Niedzielny. 
 

9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonki św. Józefa, która jest 
po prawej strony w przedsionku kościoła. 

 
 

10. Bóg zapłać za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary. W przyszłą niedzielę również taca pa-
rafialna. 

      

 
 

     Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Wszystkim życzę spokojnej i błogosławionej niedzieli. 

 


