
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
VII NIEDZIELA ZWYKŁA ‘A’. 23.02.2020. 

  
1. Dziś o 16.3o nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam. 
 
2. Msze św. w pon. i wtorek o godz. 17.oo. W okresie Wlk. P. od środy 
popielcowej msze św. o godz. 18.oo. 
 
3. Środa Popielcowa – rozpoczynamy okres WLK. P. Msze św. o godz. 9.oo i 
18.oo Posypanie głów popiołem na znak podjęcia pokuty, nawrócenia. W tym 
dniu obowiązuje post ścisły. 3 posiłki w tym dniu. Jeden do syta. 2 lekkie. 
Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 
 
4. Piątek – droga krzyżowa. 7.3o. Zapraszam. Włączmy się przez udział w 
tym nabożeństwie w pełniejsze przeżycie wielkopostnego czasu. Próba 
scholki 16.3o. W nabożeństwie zobowiązani są uczestniczyć przygotowujący 
się do sakr. bierzmowania. Po mszy św. krótka katecheza. 
 
5. Niedziela 16.3o Gorzkie Żale. Pierwsza niedziela m-ca. Po mszach św. 
adoracja. Na nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. 
 
6. Rozpoczynamy Tydzień Trzeźwości. Oby czas WLK. P. pobudził nas do 
pracy w tej dziedzinie życia. 
 
7. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty pp.: Czyżycki, Motyka. Samołyk, Na 
ten tydzień proszę pp.: Gonciarz, Sowiński, Dąbek, Kwaśnik, Knafel.  
 
8. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
+Zofia Zając od rodz. Gortych 
 
Wtorek: 
+Zofia Zając od Marty Ramus z rodz. 
 
Środa:  
9.oo – o łaski D. Św. Dla Bartka 
18.oo - +Zofia Zając od swatów z Żupawy 
 
Czwartek: 
+Zofia Zając od sąsiadki p. Słomkowej 
 
Piątek: 
+Henryka, Franciszek Gortych 
 



Sobota:  
+Stanisława Bozek od wn. Wioletty z mężem 
 
Niedziela: 
7.3o – +Zofia Zając od rodz. Dul i Guźla 
10.3o – za parafian 
17.oo – wypominkowa 
 
9. Początek Wlk Postu – okazja do podjęcia postanowienia na ten okres. 
Zachęcam do sięgania po prasę katolicką. Gość, Niedziela. Dla dzieci mały 
Gość Niedzielny. To też dla nas szansa przybliżania sobie tajemnicy Boga i 
chrześcijańskiej drogi. 
 
10. Pielgrzymka do Rzymu w maju na uroczystość setnej rocznicy urodzin 
Jana Pawła II i w czerwcu do Warszawy na beatyfikację kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 
 
11. W Wielkim Poście w parafii MBNP w niedziele 14.oo i w parafii św. 
Barbary – w soboty 19.oo będą przeprowadzony kursy przedmałżeńskie. 
Można w nich uczestniczyć przygotowując się do sakramentu małżeństwa. 
 
12. 2.03 o godz. 16.oo Dzień Otwarty Szkoły . Zaproszenie Dyrektora 
skierowane do rodziców zwłaszcza dzieci przedszkolnych. Zapisy do szkoły. 


