
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 08. 03. 
        7

30 – +STANISŁAWA PEŁKA +DANUTA +HENRYK SZATAN 

       9
00 

– +ANNA +PIOTR +OKSANA +BOLESŁAW MAZUR 
      10

30 
– +MAGDALENA GAJEWSKA (27r. śm.) +FRANCISZEK GAJEWSKI (43r.  

                 śm.) +AUGUST GÓRGUL (34r. śm.) ++z rodziny obojga stron 
      12

00 
–+FRANCISZKA +KAROL GWOŹDZIEWICZ 

      12
00 

– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla NATALII z ok. urodzin                
                (int. od rodziców i sióstr) 
      18

00 
– +KAZIMIERZ (z ok.. imienin)  

 

PONIEDZIAŁEK  – 09.03.  
        7

00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 1) 
      18

00 
–  +MARIA +PIOTR PAJOR +MARIA +EDWARD LEGIEŃ  

 

WTOREK –10.03. 
       7

00 –-+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 2) 
     18

00 
–  +STANISŁAWA KUBOWICZ (16r. śm.) ++ z rodz. GRAF ++RODZICE  

                 RODZEŃSTWO BABCIE DZIADKOWIE i  KREWNI  

 

ŚRODA- 11.03.  
        7

00 –   +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 3) 

      18
00 

–1. +ZBIGNIEW PŁAWECKI (9r. śm.) +JÓZEF PŁAWECKI (z ok. imienin)  
                 +KRZYSZTOF PŁAWECKI 
  

CZWARTEK  – 12.03. 

       7
00 –+JAN CZERHONIAK ( int. od uczestników pogrzebu) 

      18
00 

–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 4) 
 

PIĄTEK –13.03. 
       7

00 –+KRYSTYNA KAPUSTA ( int. od uczestników pogrzebu) 
      18

00 
–+LESZEK WOJNOWSKI (int. od URSZULI i BOGDANA KAMIŃSKICH ZE  

            SWARZĘDZA) 
      18

00 
–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 5) 

 
SOBOTA –14.03. 

        7
00 -

  +KATARZYNA PIECHNIK ( int. od uczestników pogrzebu) 
      18

00 
– +WANDA +JAN GUSTAFIAK +JAN +ZOFIA +TADEUSZ SADOWICZ 

      18
00 

–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 6) 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 15. 03. 

        7
30 – +JÓZEF +JÓZEFA KRASOWIAK 

       9
00 

– +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 7) 
       9

00 
–+JÓZEF PIELUCH ( z ok. imienin) 

      10
30 

–+ZOFIA TUREK (6r. śm.) +JÓZEFA SKALNA (z ok. imienin) ++z rodz.  
                TUREK +JAN +JÓZEF +DANUTA +GRAŻYNA ++ z rodz. PETRUS 
      12

00 
–+KRYSTYNA ZIĘBA (25r. śm.) ++ z rodz. ZIĘBÓW +STEFANIA  

                +ZYGMUNT +CZESŁAW +RYSZARD 
      12

00 
– +MARIA STASIAK (20r. śm.) +DARIUSZ STASIAK (8 miesięcy po śmierci) 

      18
00 

– +ZDZISŁAWA MICHORCZYK ++RODZICÓW Z OBU STRON  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

08.03.2020r. 
1. Dziś niedziela misyjna. Pamiętajmy w naszych modlitwach  
o misjonarzach i misjonarkach. W przyszłą niedzielę po Mszach Św. 
zbiórka ofiar do puszek na misje „Ad Gentes”. Trwa Wielki Post 
zachęcamy do podejmowania postanowień i umartwień wielkopostnych 
jak również do uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych. Dzisiaj, 
adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszach św. Taca z dzisiejszej 
niedzieli przeznaczona jest na potrzeby remontowe w naszej parafii. 
„Bóg zapłać” za ofiary. 
2. 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.  
- w każdą niedzielę o godz. 17:15 Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. 
3. Jutro w poniedziałek, 9 marca, na godz. 19:00 zapraszamy do 
kawiarenki św. Maternusa na próbę wszystkich którzy chcą wziąć udział 
oprawie muzycznej Triduum Paschalnego. Zapraszamy panów i panie 
również młodzież. 
4. W przyszłą niedzielę, 15 marca o godz. 16:00 dodatkowa Msza 
św. i spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do 
pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. Obecność dzieci i rodziców 
obowiązkowa. 
5. Na ekrany kin wszedł film „NAJŚWIĘTSZE SERCE”. Możemy 
zorganizować wspólny wyjazd autokarem do kina w Kłodzku. Chętnych 
proszę o zapisywanie się w zakrystii do najbliższej środy, 11 marca, 
włącznie. Koszt ok. 30 zł. Koszt jest zależny od ilości chętnych. Termin 
ustalimy jeżeli będzie wystarczająca ilość chętnych 
6. W piątek, 20 marca, organizujemy pół- Ekstremalną Drogę 
Krzyżową. Trasa: Stronie Śląskie – Kąty Bystrzyckie – Lądek 
Zdrój. Długość trasy 8 km. Czas trwania ok. 3 do 4 godzin. 
Rozpoczęcie pół- Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Mszą św. w 
kościele parafialnym o godz. 18:00. Szczegóły jak się 
przygotować, co zabrać podamy w przyszłą niedzielę i na 
plakatach. Powrót z Lądka możliwy autobusem pod warunkiem 
wcześniejszego zgłoszenia takiej chęci. 
7. Organizujemy, o ile będą chętni, zabawę charytatywną. 
Zabawa odbędzie się 18 kwietnia w pensjonacie ”GÓRSKA 
DOLINA”. Zapisy i wpłaty /kwotę podamy w przyszłą niedzielę/ 
od przyszłej niedzieli w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
8. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, również w niedzielę. 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 indywidualna 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. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 
9. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które 
prosimy składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w 
kancelarii parafialnej.  
10. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
11. Zachęcam do naszej agendy, gdzie można nabyć już artykuły 
świąteczne.  
12. Codziennie w dni powszednie o godz. 17:30, a w niedzielę o godz. 
8:30 modlimy się wspólnie na różańcu w naszym kościele. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli: Śp. +JÓZEF KOMORA +CZESŁAW 
SZCZEPANEK. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 
 

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

 
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od 
wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym 
roku obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia i misje”. Chcemy zwrócić 
uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, 
buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we 
wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich 
kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, 
jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia 
kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub 
bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który 
jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i 
miłości oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami 
Chrystusa i gromadzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary 
Eucharystycznej stają się zarazem misjonarzami. Nikt nie może 
zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie! Dzień Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam naszą 
odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie 
wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez 
modlitwy oraz ofiary wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej 
posłudze. Razem z nimi dajemy chrześcijańskie świadectwo miłości 
bliźniego. Czynimy to, czego uczymy się podczas każdej Mszy świętej, 
słuchając słowa Bożego i posilając się Ciałem Pana. Eucharystia, 
umacnia nas w wierze i wzbudza zapał misyjny. Jest wezwaniem do 
codziennego zaangażowania misyjnego. 


