
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 23. 02. 
        7

30 – +KAZIMIERZ SZAREK (3r. śm.) 

       9
00 

– +WŁADYSŁAW BURSZTA (7r. śm) +KATARZYNA +JAN BURSZTA 
+FRANCISZEK +BOGUSŁAW BŁACHUT 
      10

30 
– Za zm. RODZICÓW i BRATA 

      12
00 

– +JÓZEF +ŁUCJA PIELUCH 
      12

00 
– Dziękczynna z prośbą o  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę 

M.B. dla NATALII i WALENTEGO z ok. 55r. ślubu 

      18
00 

– +LUCYNA +ELŻBIETA +KAROL ++ Z RODZINY 
 

PONIEDZIAŁEK  – 24.02.  
        7

00 –+KATARZYNA PIECHNIK (int. od MARYSI z RODZINĄ z KRAKOWA) 
      18

00 
–  +KATARZYNA DUBIEL (10r. śm.) +BRONISŁAW DUBIEL (11r. śm.) 

 

WTOREK –25.02. 
       7

00 –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     18

00 
–  +WŁADYSŁAW SZLĘK (28r. śm.) +TADEUSZ SZLĘK 

 

ŚRODA- 26.02.  
       9

00 – O moc Bożą i dary Ducha Św. dla wspólnoty i dla TOMKA 
     16

00 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     18
00 

–++ RODZICE +KATARZYNA +FRANCISZEK PRUCHNICCY +ANDRZEJ  
 
               +JÓZEF +ANNA +DANUTA +PAWEŁ 

CZWARTEK  – 27.02. 

       7
00 –-+JADWIGA MYSZAK ( int. od uczestników pogrzebu) 

      18
00 

– +LESZEK WOJNOWSKI (int. od szwagra WIESŁAWA) 
 

PIĄTEK –28.02. 
       7

00 –+JÓŻEF OBROCHTA ( int. od uczestników pogrzebu) 
      18

00 
– +EDWARD BUGAJSKI (18r. śm.) +ZBIGNIEW +DANIEL +KAZIMIERZ  

                  +MARIA ++ RODZICE Z OBU STRON 
SOBOTA –29.02. 

        7
00 - +DANUTA WIECZOREK ( int. od uczestników pogrzebu) 

      18
00 

– O  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla MARYSI 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 01. 03. 
        7

30 – +ANTONINA +JAN ++ z rodziny MICHORCZYK HUDZIEC HRYNIEWICZ 

       9
00 

– +MARIA GUSTAFIAK (5r. śm.) 
      10

30 
– +KAROL POMIOTŁO (25r. śm.) +BARBARA +JERZY ++ z rodziny 

      10
30 

–+STANISŁAW +OLGA TWOREK  +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
                GRZYBOWSCY 

      12
00 

– Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B.  
                  dla KAZIMIERZA z ok. imienin i dla ALICJI z ok. urodzin 
      18

00 
– +BOGUSŁAW BŁACHUT (29r. śm.) +FRANCISZEK BŁACHUT (13r. śm.)  

                  +ZBIGNIEW +JAN ++ RODZICE Z OBU STRON 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VII niedziela w ciągu roku 

23.02.2020r. 
1. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Zachęcam 
wszystkich do abstynencji od napojów alkoholowych. W przyszłą 
niedzielę, pierwszą miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po 
Mszach św., a po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych. 
2. Na początek Wielkiego Postu i rozważań o Męce Pańskiej zapraszamy 
na niesamowite spotkanie z tajemnicą Całunu Turyńskiego. Ze specjalną 
prelekcją i prezentacją przyjedzie Krzysztof Sadło z Krakowa . 
Zapraszamy do kościoła w przyszłą niedzielę, 1 marca, na godz. 16:00. 
3. W najbliższą środę, 26 lutego, przypada tzw. „środa popielcowa” czyli 
rozpoczyna się okres WIELKIEGO POSTU. Jest to 40-sto dniowy czas 
nawrócenia i przygotowania się do dobrego przeżycia ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH. W „środę popielcową” Msze św. o godz. 9:00, 16:00  
i 18:00 w czasie których nastąpi poświęcenie popiołu i obrzęd posypania 
naszych głów popiołem na znak pokuty. Każdy wierzący powinien w tym 
dniu uczestniczyć we Mszy św. Zapraszamy. Dzieci i młodzież 
szczególnie zapraszamy na Msze św. o godz. 16:00. W „środę 
popielcową” obowiązuje post ścisły, tzn. nie jemy w tym dniu mięsa, 
powstrzymujemy się od używek i ograniczamy nasze posiłki. 
Przypominamy, że w WIELKIM POŚCIE obowiązuje nas 
powstrzymywanie się od udziału w zabawach i zachęcamy do 
podejmowania postanowień i umartwień wielkopostnych. 
4. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane będą  
w następującym porządku:  w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 
17:30. Zapraszam wszystkich, dorosłych, dzieci i młodzież 
Dzieci będą otrzymywać kontrolki za udział w nabożeństwie. 
- w każdą niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
5. Składam wielkie podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji i przeprowadzeniu ferii zimowych przy naszej parafii. W 
półkoloniach wzięło udział od 44 do 58 dzieci. Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim mocno zaangażowanym wolontariuszom. Bardzo 
dziękuję za wsparcie finansowe następującym osobom i instytucjom: 
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY W STRONIU ŚLĄSKIM I 
POSZCZEGÓLNYM PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTA I GMINY, 
NADLEŚNICTWU LĄDEK ZDRÓJ Z SIEDZIBĄ W STRONIU ŚLĄSKIM, 
ZAKŁADOWI WODOCIĄGÓW ZE STRONIA ŚLĄSKIEGO, SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM. Dziękuję również za wsparcie 
GOSPODARCZEMU BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W STRZELINIE 
ODDZIAŁ W STRONIU ŚLĄSKIM.   
6. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. 
W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. od godz. 

17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania. 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje można 
zamawiać po Mszach św. w zakrystii, również w niedzielę. 
8. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych 
artykułów. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy. 
9. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
10. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji organisty w naszej 
parafii. 
11. Codziennie w dni powszednie o godz. 17:30 odmawiana jest 
wspólnie modlitwa różańcowa w naszym kościele. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
12. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Fatimy i Lourdes i wielu 
innych ciekawych miejsc. Termin 17.08. – 28.08.2020r. Koszt 500 euro i 
700 zł. Proszę zapoznać się z programem. Zapisy u ks. Proboszcza. 
Zapraszamy. 
 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odszedł:  
Śp. +EDWARD KWIECIEŃ  Wieczne odpoczywanie racz mu dać 

Panie… 
 
Pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” przebiegać będzie 
tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpocznie się w 
niedzielę, 23 lutego. Wielkim apostołem tej sprawy był kard. Stefan Wyszyński 
– wkrótce beatyfikowany – przypomniał w rozmowie z KAI bp Tadeusz 
Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i 
Osób Uzależnionych. Zdaniem bp. Bronakowskiego, kard. Wyszyński 
przejdzie do historii jako jeden z największych apostołów trzeźwości. „Nie 
sięganie w niewłaściwy sposób po alkohol i inne używki, które doprowadzają 
do uzależnień jest troską o wewnętrzną wolność” – zaznaczył biskup. Ocenił 
też, że podczas niedawnych obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, za mało mówiono o tym, że Polacy tracą wolność wewnętrzną. 
„Stracona wolność wewnętrzna jest zagrożeniem także dla wolności 
zewnętrznej i o tym musimy pamiętać” – powiedział duchowny. Przypomniał 
też, że Prymas Wyszyński wielokrotnie cytował przestrogę 
błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, iż „Polska albo będzie 
trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. 
 


