
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V NIEDZIELA ZWYKŁA - ‘C’ - 3.02.2019 R. 

  

1. Dziś o 16.3o nabożeństwo – zmiana tajemnic różańcowych. 

2. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. W poniedziałek adoracja wspólnoty 
intronizacyjnej – po mszy św. 

 W poniedziałek w Żołyni jest pogrzeb brata ks. Adama. 

3. Wtorek św. Agaty – poświęcenie chleba, wody, soli.  

 We wtorek również po mszy św. możliwość bezpłatnych konsultacji z 
prawnikiem w Domu Parafialnym. Takie konsultacje będą możliwe 
raz w m-cu. W pierwszy wtorek m-ca. 

4. Pierwszy czwartek m-ca. Modlimy się o powołania kapłańskie i 
zakonne. 

5. Scholka – próba w piątek 16.oo. A o 16.3o katecheza dla młodzieży 
przygotowującej się do sakr. bierzmowania. Starsza grupa. Proszę 
przygotować kolejny rozdział książecki „Wierzę”. Piąty rozdział. 

6. Druga niedziela m-ca. Składka przeznaczona na k-ł. Ogrzewanie k-ła. Po 
mszy św. zbiórka do puszek na chorych kapłanów. 

7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Tomasz Wilczyński – 
Iwona Zioło – zap. 1-a oraz Łukasz Kucharczyk ze Skopania i Karolina Król – 
zap. 1-a. 

8. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni, kwiaty, ofiarę pp.: Kosior, 
Rawski, Motyka, Zioło, Czech. Na ten tydzień proszę pp.: Winogrodzki, Wilk, 
Jaskot, Szymaszek, Bałata. Dziękuję także serdecznie za pomoc przy 
rozbieraniu dekoracji świątecznej: sekcji dekoracyjnej, młodzieżowej 
grupie porządkowej, J. Peryt, W. Marszałek. 

9. Intencje mszalne: 

Poniedziałek:  

- +Grażyna Sudoł od kuzyna Darka Gamonia z rodz.  
- o zdrowie i B. błogosł., opiekę Matki Najświętszej dla Dominika Cierpisza. 



Wtorek: 

+Grażyna Sudoł od rodz. Kochanowiczów 

Środa: 

+Aniela Rutowska w +o szczęśliwą radość w niebie  
+Grażyna Sudoł od sąsiadów 

Czwartek: 

+Grażyna Kasak w 14-ą + 

Piątek: 

+Grażyna Sudoł od sąsiadów 

Sobota:  

+Grażyna Sudoł od sąsiadów 

Niedziela:  

7.3o – +Grażyna Sudoł od rodz. Gamoniów i Wesołowskich 
10.3o – za parafian 
17.oo – o błogosł. B dla Aleksandra Jakuba Borowieckiego z intencji 
rodziców 

10. Jest szansa na otrzymanie dofinansowania do usuwania azbestu z 
naszych domostw. 


