
 
Dziś Druga Niedziela Wielkiego Postu. Szczególnie zachęcamy w tym czasie do postu i innych 

uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona 
na potrzeby naszej Parafii, a przed kościołem po mszach odbędzie się zbiórka na Fundusz Misyjny 
Ad Gentes. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 
 Zapraszamy dziś o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
 Wspólnota Barka zaprasza na czuwanie we wtorek 2 marca o godz 19.00. Czuwanie będzie 

także transmitowane na stronie parafialnej i na fejsbuku. W czasie czuwania możliwość skorzystania ze 
spowiedzi. 
 Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty rekolekcji internetowych, w ramach znanej już 

platformy Holyweek.pl. Oparte są one na przesłaniu Ewangelii kolejnych niedziel Wielkiego Postu i są 
skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin.  
 W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. W czwartek o 7.00 zostanie 

odprawiona msza o uświęcenie duchowieństwa i nowe powołania kapłańskie także z naszej Parafii.  
Po mszy nabożeństwo o powołania do Służby Bożej. 
 W I piątek o 7.00 Msza św. do NSPJ w intencji Parafian i nabożeństwo pierwszopiątkowe. 

Okazja do spowiedzi w tym dniu od godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci pierwszoko-
munijnych i ich rodzin. 
 W I sobotę miesiąca o godz. 8.15 Msza św. w intencji Róż różańcowych i przyjmujących obraz  

M.B. Szensztackiej. 
 W I piątek i w I sobotę miesiąca odwiedzimy z posługą kapłańską chorych i starszych Para-

fian. Początek o godz. 9.00. Można już zgłaszać chorych w zakrystii. Następne odwiedziny chorych w 
dniach: 26 i 27 marca, czyli przed Niedzielą Palmową. 
 W czasie Wielkiego Postu zapraszamy w niedziele o 15.45 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,  

a w piątki o 17.15 na nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas której będziemy się także modlić za zmar-
łych – zalecki można już składać w zakrystii. Dodatkowo Droga Krzyżowa będzie odprawiana w piątek 
po porannej mszy za wyjątkiem pierwszego i trzeciego piątku miesiąca.  
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 8.00.  

W sobotę nabożeństwo różańcowe poprowadzi grupa kobiet „Miriam”. Od godz. 16.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i adoracji.  
 W sobotę 6 marca o godz. 15.00 nauka przedchrzcielna w Oratorium. Chętnych do udziału w na-

uce prosimy, aby w tygodniu zgłosili to w kancelarii. 
 Zachęcamy do lektury czasopism religijnych zwłaszcza Gościa Niedzielnego. Obok czasopism 

znajdują się także książki o św. Józefie – z racji roku św. Józefa zapraszamy do zapoznania się postacią 
świętego. 
 Pamiętajmy o ograniczeniach pandemicznych. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących norm 

sanitarnych. Szczególnie zwróćmy uwagę na prawidłowe zakładanie maseczek w kościele i zachowanie 
dystansu. Pamiętajmy, że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św., a w 
liturgii z naszego kościoła można uczestniczyć przez przekaz internetowy.   
 Można już odebrać w kancelarii parafialnej zaświadczenia o darowiźnie przelanej na konto para-

fialne na cele kultu. Od piątku 5 marca rozpoczynamy, jak co roku, akcję rozliczania deklaracji PIT. 
Możliwość skorzystania z tej propozycji w każdy piątek marca i kwietnia w Oratorium od godz. 8.30 do 
10.00 
 Prosimy o dokonanie w najbliższym czasie wiosennych porządków na cmentarzu, na grobach 

naszych bliskich. Odpady prosimy segregować i umieszczać w kontenerach do tego przygotowanych.  
 W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: Erwin Leśnik, Wincenty Niewrzoł i Marian Sosna. Wieczny 

odpoczynek… 
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6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Karola Lex z okazji 80 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.  

9.00 Msza św.  Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Konieczny z okazji 30 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Warło z okazji 18 roczni-
cy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Mariusza Ferenc z okazji 50 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

15.45  
16.30  Msza św. Za + Stefana Smaciarz w 3 rocznicę śmierci.   
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Tomas.   

 
 



PONIEDZIAŁEK                                                                               01. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Antoninę Turek, rodziców i rodzeństwo.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św.  Za + bratową Grażynę Woźnica w 5 rocznicę śmierci o radość 

życia wiecznego.   
18.00  Msza św. koncelebrowana: 

1. Za + Józefa Słomka w 14 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo i te-
ściów. 
2. Za ++ Jana i Jadwigę Kolar, córkę Elżbietę, zięcia Jerzego. 
 

WTOREK                                                                                           02. 03. 2021 r  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Aleksandra i Zofię.  
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za ++ Mariana Graniecznego, Stanisława Mulafka, Alojzego 

Oślizło.  
18.00 
 

Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + Wilhelma Bluszcz w kolejną rocznicę śmierci. 
2. Za + Marzannę Konieczny we wspomnienie 51 rocznicy urodzin.  
 

ŚRODA                                                                                            03. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Za + Renatę Potoczny ++ rodziców i dziadków.  
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego   
8.15 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Gabrieli Janda z okazji 60 rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny - dar do siostry Bożeny. Te Deum 

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. Za + Wojciecha Nowaka w 10 rocznicę śmierci.  
2. Za ++ Bertę i Emila Roezner. 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – Święto Św. Kazimierza, Królewicza      04.03.2021 r.     

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Do Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana za kapłanów i 

o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.  
Po Mszy św. Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
8.15 Msza św. Za++ Wilhelma i Elżbietę Tomas, rodziców z obu stron, teściów 

Franciszka i Annę Bauerek. 
18.00 Msza św. koncelebrowana:  

1. Za ++ Annę i Władysława Nowickich ++ z pokrewieństwa. 
2. Za + Irenę Michalską w 1 rocznicę śmierci. 
 
 

 
 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                                      05. 03. 2021 r. 

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św.  Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Kazimierza Procek w 1 rocznicę śmierci. 
17.15  
18.00 Msza św. koncelebrowana: 

1. W intencji dzieci komunijnych ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + brata Adama, siostrę Marię, rodziców Helenę i Jana Grycman. 
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA                                              06. 03. 2021 r.  

6.30 Godzinki o Męce Pańskiej. 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieu-

stającej Pomocy w intencji Dawida Modzelewskiego z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz o Boże błogosławieństwo w życiu osobistym i zawodowym. 
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi grupa kobiet „Mi-
riam” oraz Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.  

8.15 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji Róż różańcowych. 
2. W intencji rodzin przyjmujących Obraz M.B. Szensztackiej. 

17.00 Msza św. koncelebrowana: 
1. Za + męża Franciszka Szewczyk w 5 rocznicę śmierci oraz we wspo-
mnienie 70 rocznicy urodzin, wnuczkę Julię Jenczmionka we wspomnienie 
14 rocznicy urodzin. 
2. Za + męża Piotra Lipina w 4 rocznicę śmierci. 

 

6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. wolna intencja…  

9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Roksany z okazji 12 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha 
Świętego, opiekę Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

10.30 Msza św. W intencji Rodzin Domowego Kościoła.  
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Jerzego z okazji 70 rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum.   

15.45  
16.30 Msza św. z obrzędem chrztu św.  Igor Tworzewski (ochrzczone: Oskar 

Glanc, Mateusz Wolski, Antonina Żurek). 
18.00 Msza św. Za + Henryka Dryja we wspomnienie urodzin. 

 

 


