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1. Dziś po mszy wieczornej, ok. godz.18-ej  koncert kolęd w wykonaniu 
naszych parafialnych grup połączona z modlitwą przy żłóbku. Serdecznie 
zapraszam wszystkich parafian na chwilę refleksji  związanej z przyjściem 
Chrystusa na świat. Dzieci klas III-ej i IV-ej z rodzicami, młodzież 
przygotowującą się do bierzmowania. modlitwa przy żłóbku dzieci klas III, i IV. 
2. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. W pon. o 16.3o adoracja Wspólnoty 
Intronizacyjnej. 
3. Pierwszy piątek, sobota, niedziela m-ca. W tych dniach nabożeństwa. W 
piątek od godz. 7.3o odwiedzę osoby starsze i chore. W sobotę od godz. 16.oo 
adoracja Legionu Maryja. W niedzielę o 16.3o – nabożeństwo. Zmiana 
tajemnic różańcowych. Wspominamy w tym dniu św. Błażeja. Na mszach św. 
poświęcenie jabłek. 
4. W sobotę Matki Bożej Gromnicznej – święto Ofiarowania Pańskiego. Msze 
św. o godz. 9.oo i 17.oo. Składka przeznaczona na potrzeby sióstr klarysek w 
Sandomierzu. Na wieczornej Eucharystii poświęcenie książeczek do 
nabożeństwa dla dzieci klasy III-ej. Spotkanie dla rodziców dzieci klasy III-ej i 
IV-ej. 
5. W sobotę po mszy wieczornej rozbieramy szopkę rozbieramy szopkę. 
Proszę grupę sprzątającą o pomoc. Także mężczyzn. Proszę o przybycie i 
pomoc młodzież przygotowującą się do bierzmowania z grupy porządkowej.  
6. W czwartek spotkanie kręgu biblijnego. Zapraszam. A w kościele  po mszy 
św. zbiórka ministrantów. 
7. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, złożoną ofiarę, odśnieżanie pp.: Minkiewicz, 
Szustak, Matuszak Ożogowicz. Na ten tydzień proszę pp.: Mróz, Kosior, Rawski, 
Motyka, Zioło,Czech. 
8. Intencje mszalne 
Poniedziałek:  
+Władysław Buczek od rodz. Orłowskich             
 
Wtorek:  
+Władysław Buczek od bratanka Piotra                   
 
Środa:  
+Władysław Buczek od rodz. Stanowskich 
+Grażyna Sudoł od bratowej Stefanii z rodz. 
 
Czwartek:  
+Józef Motyka w 4-ą +                      
 
Piątek:  
+Grażyna Sudoł od Emilii z Żupawy z rodz.                   



Sobota:  
9.oo - +Kasper, Julia Kępa 
17.oo – +Grażyna Sudoł od kuzyna Darka Gamonia z rodz. 
 
Niedziela: 
7.3o – +Grażyna Sudoł od kuzyna Marcina Gamonia z rodz. 
10.3o – za parafian 
17.oo – wypominkowa 
 
10. Parafialne Koło Caritas i Karol Wróbel serdecznie dziękują za złożony dar 
serca. 


