
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V NIEDZIELA ZWYKŁA ROK ‘C’ - 10.02.2019. 

 1. Druga niedziela m-ca. Składka przeznaczona na ogrzewanie k-ła. 

2. W czwartek wieczorem zmarł ks. Antoni Sanecki, emeryt, przyjaciel naszej 
parafii. Jeszcze na początku tygodnia z nim rozmawiałem. W związku z feriami 
mówił, że mogę od poniedziałku mieć wyjeżdżać, a on przejmie parafie. Nie było 
mu to już dane. Msza św. żałobna jutro na Dzikowie o godz. 17.oo. O 19.oo 
nieszpory w Tarnowskiej Woli, gdzie ostatnie lata spędził jako proboszcz, a we 
wtorek o 13.oo msza pogrzebowa i odprowadzenie zwłok na cmentarz  
w Sobowie. 

3. Jutro Światowy Dzień Chorego. Osoby starsze, chore, zapraszam na mszę św. 
na godz. 9.oo. Podczas mszy udzielać będę sakrament namaszczenia chorych. 
Rodziny proszę o pomoc w przywiezieniu swoich bliskich do k-ła. Możliwość 
spowiedzi. 

4. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. Od wtorku. 

5. We wtorek po mszy św. możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem. 

6. Rozpoczęliśmy już ostatni etap przygotowania do sakramentu bierzmowania, 
który ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Odnoszę jednak wrażenie, że dla 
wielu młodych ludzi z naszej parafii przygotowania nie mają żadnego znaczenia. 
Na ostatnim spotkaniu w piątek na katechezie było garstka osób.. Dla tych 
którzy nie przybyli z różnych względów, a przede wszystkim z własnego 
zaniedbania spotkanie i katecheza we wtorek o godz. 16.oo. Rozumiem, że Ci, 
których nie będzie nie są zainteresowani przyjęciem tego sakramentu. 

7. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni, kwiaty, ofiarę pp.: Winogrodzki, 
Mucha, Jaskot, Szymaszek, Bałata. Na ten tydzień proszę pp.: Rejczyk, Walski, 
Kuchta, Kuchta, Komada. 

8. Do sakr małż. przygotowują się: Tomasz Wilczyński – Iwona Zioło oraz Łukasz 
Kucharczyk ze Skopania i Karolina Król – zap. 2-a. 

6. Intencje mszalne: 

Poniedziałek: 
+Grażyna Sudoł od rodz. Gomółka 

Wtorek:  
+Grażyna Sudoł od rodz. Siwiec i Orłowski 



Środa: 
+Grażyna Sudoł od rodz. Zygmunta Kalinki 

Czwartek:  
+Grażyna Sudoł od rodz. Sanatos 

Piątek:  
+Danuta Piątek 

Sobota: 
+Stefania,Eugeniusz Kraszewski 

Niedziela:  
7.3o – +Grażyna Sudoł od swatów i całej rodz. Kawalec 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Teresa Maciąg od rodz. Buczek, Kółeczko 
 


