
 
 

 
 

 

 
 

 

 

- 05.03.2023 r.  

1. W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy : 

 Dziś  – w kościele w Polsce Niedziela Ad gentes – dzień modlitwy, postu, 

solidarności  z polskimi misjinarzami. Zbiórka do puszek na dzieła misyjne – 

ad gentes. U nas dziś zbiórka na Ukrainę na misjonarzy zbiórka w następną 

niedzielę.  

Parafianom i Gościom którzy w tym tygodniu obchodzić będą swoje imieniny, 

urodziny, jubileusze,  życzę wielu łask od Pana Boga oraz opieki Maryi.  

 

2. Dziś adoracja eucharystyczna , która rozpocznie się po Mszy św. o godz. 

9.00 i potrwa do godziny 11.00. Zachęcam wszystkich do adoracji. Po 

Mszy św. o 9.00 – zmiana tajemnic różańcowych.  

 

3. W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w 

piątki Wielkiego Postu, najpierw Droga Krzyżowa, po niej Eucharystia, więc o 

17.00 Droga Krzyżowa , po Msza św. , Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 10.40. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, dzieci , młodzież, dorosłych do 

udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.  W tym roku rozważania w czasie 

nabożeństw dróg krzyżowych będą odczytywać uczniowie naszej szkoły.  

   Kandydaci do bierzmowania przychodzą przynajmniej 3 

razy na Drogę Krzyżową i 3 razy na Gorzkie Żale.  

 

4. Dziś  zbiórka do puszki na Ukrainę.  

 
 

5. Jest bardzo dużo wolnych  intencji mszalnych – zwłaszcza w tygodniu , 

zachęcam do zamawiania Mszy św. za bliskich naszemu sercu.  

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

6. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 23 marca do 26 marca 

( czwartek – niedziela). Szczegółowy znajduje się na stronie internetowej 

parafii oraz w gablocie .  Rekolekcje będzie głosił nasz krajan – profesor ks. 

Łukasz BANKOWSKI.  

 

7. Jest możliwość wyjazdu na pielgrzymkę jednodniowa do Lichenia – 1 kwietnia, 

oraz w Bieszczady – 26-29 .04.2023 r. Plan tych pielgrzymek oraz telefon 

kontaktowy znajduje się na planie tych wyjazdów, które są umieszczone w 

gablocie i stronie internetowej parafii.  

 

8. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na ubezpieczenie kościoła Helenie i Romanowi 

Waligóra. Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu Janinie i Janowi 

Pilipczuk. Bóg zapłać a ofiarę Grażynie i Zbigniewowi ŚWIDERSKIM. 

 

9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu możemy złożyć w zakrystii po Mszy św.  

 

10. W przyszłą niedzielę w zakrystii Rada Parafialna, będzie zbierać na dach. 

Bóg zapłać za wspieranie modlitewne i materialne.  

 

11. W piątek zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 17.00. 

 

12. W środę 8 marca mamy Dzień Kobiet. Szczególnie w tym dniu okażmy 

wdzięczności , miłość serdeczność kobietom, za wiele dobra, miłości , pracy, 

ciepła , które od nich otrzymujemy.Natomiast1o marca mamy Dzień Mężczyzn. 

 

13. Dziękuję Panu Romanowi Borkowskiemu, który przez cały tydzień 

przychodził i pomagała w pracach związanych z podłogą. 

 

14. Wszystkim życzę udanego dobrego nowego tygodnia.  
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