
 

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 – Do Bożej Opatrzności i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i wszelką pomyślność dla Sebastiana 
Wolny z okazji urodzin oraz o zdrowie dla rodziców i rodzeństwa. 

 

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. 

PONIEDZIAŁEK – 22.03 -  Dzień powszedni 
 

17.00  -  Za ++ rodziców Piotra i Martę Kuzaj, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

WTOREK – 23.03 -  Dzień powszedni 
 

  7.00 – Do MB Nieustającej Pomocy i Uzdrowienia Chorych z prośbą o powrót do zdrowia i bło-
gosławieństwo Boże w rodzinie i w pewnej intencji. 

 

17.00 -  Do MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo  Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie Ryszarda Chmiel. 

ŚRODA – 24.03  -  Dzień powszedni 
 

17.00 –  Intencja za dusze w czyśćcu cierpiące -  Msza z ofiar ze skarbonki. 
 

CZWARTEK – 25.03  – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
 

  7.00  -  Do cierpiącego Chrystusa i MB Bolesnej za + męża Benedykta z rodzicami + ojca Ry – 
             szarda, szwagra Jana ++ dziadków z obu stron i za ++ którzy w tym gospodarstwie  
             pracowali. 
 

17.00 – Do cierpiącego Chrystusa za + męża i ojca Ryszarda ++ rodziców Osyra i Wiendlocha,    
siostrę Marię z mężem, braci Józefa, Aleksego i Dominika z żoną Małgorzatą, za ++ z ro-
dziny Świerczyński i Wacławik, Franciszkę Zug z rodzicami i rodzeństwem oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

 

PIĄTEK – 26.03 -  Dzień powszedni 
 

17.00 –  Droga Krzyżowa z ZALECKAMI. 
 

17.30 –  Za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz ++ dziadków z obu stron. 
 

SOBOTA – 27.03  -  Dzień powszedni 
 

 7.30 –  Różaniec. 
 8.00 –  Za ++ męża, syna Józefa, córkę Bernadetę, zięcia, brata z żoną, szwagra Piotra i Huber-

ta, rodziców z obu stron ++ z rodzin Lesik, Hadzik i Pietrucha. 
16.00  -  Za + córkę Lidię Kuzaj w dniu kolejnej rocznicy urodzin. 
   

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI  MĘKI PAŃSKIEJ – 28.03    
 

  8.00 – Rezerwa Męcka Genowefa. 
 



10.00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i 
zdrowie dla jubilata Stanisława Gruca z okazji 80-tej rocznicy urodzin, o dary Ducha 
Świętego dla wnuków.   

 

11.30 -  Za ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Gladys, Huberta Gruca i ++ dziadków z obu stron. 
 

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

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
21 – 28 marca 2021 r.  

 
 

1. Dzisiejsza niedziela to V niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie ze zwyczajem, od dzisiaj 
aż do końca liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku, zasłania się krzyże.  O godz. 14,30 
Gorzkie Żale z kolejnym kazaniem pasyjnym i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapra-
szam na rozważanie Męki Pańskiej i wspólną modlitwę. 
 

2. Bóg zapłać paniom Sylwii Kuliberda i Brygidzie Gbur za przygotowanie kościoła na dzi-
siejszą niedzielę. Na następną niedzielę o przygotowanie proszę panie: Justynę Wacła-
wik i Urszulę Janisz. 

 

3. W czwartek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ta uroczystość 
przypomina nam o tym, że dzięki fiat Maryi Syn Boży przyjął ludzkie ciało. W tym dniu z 
wdzięcznością i szacunkiem myślimy o każdym poczętym życiu, a to które jest zagrożo-
ne w łonach matek, chcemy ogarniać serdeczną modlitwą i podjąć dzieło Duchowej Ad-
opcji. 

 

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

5. Następna niedziela to Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Poświęcenie palm pod-
czas każdej Mszy świętej. 
 

6. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonki św. Antoniego, która 
jest po prawej stronie w przedsionku kościoła. Również w przedsionku jest czasopismo 
Głos św. Franciszka. Są to numery z różnych miesięcy. Można je zabrać do domu i po-
czytać co piszą Ojcowie Franciszkanie i osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
Warto ubogacić swoją wiedzę. 

 

7. Tygodnik Gość Niedzielny jest w przedsionku kościoła. Pozostałe egzemplarze z ubie-
głej niedzieli można również można zabrać. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. 

 

8. Drzwi do bocznego wejścia mają być gotowe do Wielkanocy. Po rozmowach z wyko-
nawcą ostateczny koszt będzie wynosił 5 tyś. zł czyli prawie połowę mniej niż wcześniej 
było ustalone.  

 

9. W niedzielę Palmową Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał paschaliki w cenie 
2 zl i baranki w cenie 6 zł. Cel charytatywny. 

 

10. Od przyszłej niedzieli jest zmiana czasu. Msze św. wieczorne będą o godz. 18-tej a po-
ranne o godz. 7-mej. 
 
 

11. Bóg zapłać za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta inwesty-
cyjna głównie na pokrycie remontu bocznych drzwi kościoła.      

 

               
Wszystkim życzę spokojnej i błogosławionej niedzieli. 



 


