
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

PONIEDZIAŁEK 02.03.2020 

07.00 – Za + Jerzego Meisner ( pam.ur.), ++ rodziców, teściów, Lidię i Stefana 

Flak, ++ z rodzin Meisner, Wacławek i Heryk 

 

WTOREK 03.03.2020 

17.30 – Za ++ Konrada Pieprzyca (2r), żonę Marię, córkę Joannę, rodziców, 

teściów, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

ŚRODA 04.03.2020 Św. Kazimierza, Królewicza 

07.00 – Do Opatrzności Bożej przez Matkę Boską z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze i o zdrowie w intencji Róży Heryk z okazji 90 

rocznicy urodzin 

 

CZWARTEK 05.03.2020 

16.30 – DROGA KRZYŻOWA dla uczniów 

16.45 – Za + Mariana Bryś (25r.) 

 

PIĄTEK 06.03.2020 

07.00 – Msza św. dziękczynna w intencji Edyty Opiełka z okazji urodzin. 

07.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.30 – DROGA KRZYŻOWA  

18.15 – Za ++ Gerarda Kuliś, syna Bernarda, Jana, Jadwigę, Ewalda, Stefana, 

Marię Ślimok, dziadków, Pawła i Marię Kuliś, syna Herberta, Marcina Sojka, 

Eryka i Marię Kupiec, ++ z pokrewieństwa 

 

SOBOTA 07.03.2020 

17.15 – Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP 

17.30 – ZA PARAFIAN 

 

NIEDZIELA 08.03.2020 DRUGA WIELKIEGO POSTU 

07.30 – Różaniec 

08.00 – Za ++ Roberta i Helenę Cogiel, Ks. Józefa Cogiel, Zenona, Klarę, 

Euzebiusza, Henryka Imiołczyk, Agnieszkę i Pawła Grotecki, Marię, 

Franciszka, Wiktorię, Pawła, Józefa Szudej. 

10.00 – Za ++ Bogumiła Gorol (50r), jego rodziców, ++ z rodzin Gorol, 

Czachor i Ślęzok 

15.15 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

16.00 – ZA PARAFIAN 

 

 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

     Dzisiaj PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Bóg zapłać za 

kolektę na potrzeby parafialne. O godz. 15.15 zapraszam na GORZKIE ŻALE z 

kazaniem pasyjnym. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali i Drogi 

Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. 

 

    W I czwartek o godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA dla uczniów połączona z 

MSZĄ ŚW. SZKOLNĄ i modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa. Po Mszy 

św. w kościele próba dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych. 

 

    W I piątek zapraszam do Sakramentów św. Msze św. o godz. 7.00 i 18.15. 

Spowiedź o godz. 6.30 i 16.30 ( dla dzieci, młodzieży i dorosłych ). 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.30. DROGA 

KRZYŻOWA dla wszystkich o godz. 17.30. Zalecania, wypominki za zmarłych 

są przyjmowane w zakrystii. 

 

    W I piątek od godz.. 8.30 odwiedzę chorych w domu z posługą 

sakramentalną. Proszę o zgłoszenia w zakrystii.  

 

    W I sobotę spowiedź o godz. 17.00, następnie o 17.15 nabożeństwo ku czci 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17.30 Msza św. za 

parafian ( brak chrztów i roczków ). 

 

    W niedzielę ( 8 marca ) kolekta na potrzeby parafialne i diecezjalne oraz 

zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.  

 

    Do 21 marca po Mszach św. w dni powszednie ( w czwartki po Mszy św. i 

katechezie )  przyjmuję w kancelarii parafialnej ofiary za rezerwację ławek w 

kościele.  

 

    Bóg zapłać za wszystkie ofiary, pomoc i czyszczenie kościoła. 

 

    Przypominam, że w kościele na ślubach , jubileuszach i pogrzebach nie wolno 

wykonywać pieśni na podkładzie muzycznym świeckim ( np. filmowym, 

musicalowym itp.), nawet, gdy nałożona jest treść religijna lub tylko mówiąca o 

miłości.  Każde planowane wykonanie utworu lub śpiew muszą być wcześniej 

przedstawione i zaakceptowane przez organistę i proboszcza.  

 


