
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA ‘A’. 30.06.2020. 

  
1. Dziś o 12.oo msza św. na zakończenie roku szkolnego dla naszych dzieci, 

przedszkolaków, pedagogów. Zapraszam. W związku z końcem roku zapraszam 
dzieci i młodzież do konfesjonału. Zachowujemy środki bezpieczeństwa. Spowiedź 
w maseczkach. Po każdym penitencie dezynfekcja. 
 

2. Msze św. w tygodniu – 18.oo. 
 

3. Poniedziałek – uroczystość św. Apostołów: Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 9.oo  
i 18.oo. Składka przeznaczona na stolicę apostolską. 
 

4. Pierwszy czwartek, piątek, sobota, niedziela m-ca. Nabożeństwo. Możliwość 
spowiedzi. Piątek z rana – odwiedzę osoby starsze i chore,. W niedzielę 16.3o 
zmiana tajemnic różańcowych. 
 

5. Do sakr. małż. przygotowuje się: Konrad Czyżycki z naszej parafii i Karolina Anna 
Wieczorek z Tb-ga, par. św. Barbary,. Piotr Łukasz Idec z naszej parafii i Iwona 
Wojciechowska z par. Trójcy Przenajświętszej ze Stalowej Woli.zap. 1-a 
 

6. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, złożoną ofiarę pp.: Jabłoński, Krawczyk, 
Krawczyk, Żarów. Na ten tydzień proszę pp.: Szwedo, Czech, Kobylarz, Kułaga. Przy 
tej okazji przypomnę zasady związane ze sprzątaniem. Wszyscy parafianie są 
odpowiedzialni za k-ł. Jeśli ktoś nie może, bo zdrowie bądź wiek mu nie pozwala – 
prosi swoich najbliższych o pomoc. Kto ma 2 lewe ręce – zawsze może za siebie 
wynająć kogoś. Osoby, które są po I komunii św. czy po bierzmowaniu też są 
zobowiązane do odpowiedzialności za k-ł. 
 

7. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek:  
9.oo – +Maria Maczuga od rodz. Kuca 
18.oo – Władysława Baran od 
 

Wtorek: 
+Danuta Łach 
 

Środa: 
+Walenty, Bronisław Czech 
+Zofia Tadla – greg. 
 

Czwartek: 
+Maciej Zieliński 
+Zofia Tadla – greg. 
 

Piątek: 
za dusze w czyśćcu cierpiące 
+Zofia Tadla – greg. 
 

Sobota: 
+Wiesława Górz od Anny Grabiec 
+Zofia Tadla – greg. 



 

Niedziela: 
7. 3o – +Janina, Michał Peryt 
9.oo – +Władysława Żak w 17-ą + 
10.3o – 50-lecie sakr. małż Władysława i Krystyny i 10-lecie urodzin Krystyny 
+Zofia Tadla – greg. 
17.oo – wypominkowa 
 


