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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ’C’ - 03.03.2019 R. 

  

1. Dziś o 16.3o nabożeństwo. Zmiana tajemnic różańcowych. 

2. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. 

3. Od dziś przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o trzeźwość. Niech czasie 
Wielkiego Postu będzie dla nas okazją do podjęcia pracy w tej tak ważnej 
dziedzinie naszego życia. 

4. Wtorek po mszy wieczornej możliwość skorzystania z bezpłatnej 
pomocy prawnej. Na parafii. 

5. Środa Popielcowa. Msze św. o godz. 9.oo i 18.oo. Rozpoczęcie Wielkiego 
Postu. Posypanie głów popiołem. Wyraża naszą gotowość pokuty i podjęcia 
przygotowań na przyjęcie i realizowanie w naszym życiu tajemnicy 
zbawienia. Ale też w środę popielcową każdego katolika obowiązuje post 
ścisły: 3 posiłki w ciągu dnia; w tym jeden do syta. Składka przeznaczona na 
Caritas. Od środy popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 

6. Piątek – godz. 17.3o – droga krzyżowa. Intencją modlitewną obejmiemy 
wszystkie rodziny naszej parafii dotkniętej problemem alkoholizmu naszej 
parafii. Dzień Kobiet. Ogarniamy modlitwą wszystkie kobiety naszej parafii. 
O 16.3o próba scholi. W Wielkim Poście młodzież przygotowująca się do 
sakr. bierzmowania przychodzi na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

7. 2-a niedziela m-ca. Składka przeznaczona na prezbiterium. O godz. 16.3o 
Gorzkie Żale. 

8. W niedzielę w remizie o 14.oo zebranie osiedlowe. Zaprasza p. Waldemar 
Szwedo. 

9. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni, kwiaty, ofiarę pp.: Marszałek, 
Zioło, Cieślicki, Kilijański, Wrona, Grad.. Na ten tydzień proszę pp.: 
Miśkiewicz, Ordon, Kutyła, Sudoł, Peryt, Peryt. 

6. Intencje mszalne: 

Poniedziałek:  
o błogosł. B. dla Beniamina. 



Wtorek:  
+Teresa Maciąg od 

Środa:  
9.oo – +Aniela, Jan, ks. Adam 
18.oo – +Teresa Maciąg od sąsiadów z Zajęczej Komadów i Orłowskich 

Czwartek:  
+Teresa Maciąg od siostry z rodz. 

Piątek:  
+Teresa Maciąg od Chrześnika Adama z rodz. 

Sobota:  
+Zygmunt Lorenc w 2-ą + 

Niedziela:  
7.3o – +Mieczysław Kalinka od rady Osiedla 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Teresa Maciąg od pracowników szkoły 


