
 

INTENCJE  MSZALNE  

III 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 

PONIEDZIAŁEK  – 16.03.  
        7

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

00 
–  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 8) 

WTOREK –17.03. 
       7

00 –-+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 9) 
     18

00 
–  +MARIA PAJOR (7 miesięcy po śmierci) +PIOTR PAJOR  

ŚRODA- 18.03.  
        7

00 –   +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 10) 

       18
00 

– 1. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla ARTURA z ok. 22 r. urodzin 
2. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla HANI, JAKUBA,  
RODZICÓW i DZIADKÓW 
3. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla ZOFII i ALINY z ok. urodzin 
4. +MARIA SMYREK (5r. śm.) 
5. +JÓZEFA +ALEKSANDER +STANISŁAW KACZMAREK 
6. +ZBIGNIEW (z ok. imienin) +TADEUSZ (20r. śm.) +UDO (10r. śm.) +KAZIMIERZ 

+MARIANNA +ZOFIA 
7. +MARIA SMYREK (5r. śm.) 

CZWARTEK  – 19.03. 

       7
00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 11) 

      18
00 

–++RODZICÓW i BRATA (z ok. imienin) 

PIĄTEK –20.03. 
       7

00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 12 ) 
      18

00 
–+JERZY POMIOTŁO (5r. śm.) +BARBARA +KAROL ++ z rodziny  

              POMIOTŁO 
SOBOTA –21.03. 

        7
00 -  +EDWARD KWIECIEŃ ( int. od uczestników pogrzebu) 

      18
00 

– +EDWARD CIEŚLA (int. od rodziny IWANÓW KOZIEŁÓW i OBARÓW) 
      18

00 
–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 13) 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 22. 03. 
        7

30 – +ANNA PAPAJ (3r. śm.) 
       9

00 
– +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 14) 

       9
00 

–+JÓZEF PISZCZEK ( z ok. imienin) ++ z RODZINY 
      10

30 
–+KAZIMIERZ PIECHNIK (17r. śm.) +MARIA +WANDA KAŁUŻA  

              ++ RODZEŃSTWO i RODZICÓW Z OBU STRON 
      12

00 
–+EUGENIUSZ IMIŃSKI 

      12
00 

–+JÓZEFA DZYRA (z ok. urodzin i imienin) 
      18

00 
–+JÓZEF +ŁUCJA PIELUCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternus  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

15.03.2020r. 
1. Trwa Wielki Post zachęcamy do podejmowania postanowień  
i umartwień wielkopostnych jak również do uczestniczenia  
w nabożeństwach pasyjnych. Dzisiaj po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i zawierzenie całej parafii i świata 
opiece Matki Najświętszej. 
2. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane są w następującym 
porządku:    
- w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30.  
- w każdą niedzielę o godz. 17:15 Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. 
3. Dzisiaj o godz. 16:00 dodatkowa Msza św. dla chętnych. 
4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i okazja do indywidualnej modlitwy dla wszystkich 
czujących zagrożenie. Adoracja potrwa do Mszy św. o godz. 16:00.  
5. W najbliższy piątek, 20 marca, ruszamy na 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. Wybierając się na EDK 
należy:  
- ubrać się odpowiednio do pogody, zabrać wygodne buty, kurtkę 
nieprzemakalną; 
- zabrać ze sobą picie,/ jedzenie jeśli ktoś potrzebuje/, termos z 
ciepłą herbatą; 
- można zabrać kijki, latarkę /np. czołówka/;  
- wyciszony naładowany telefon komórkowy. 
UWAGA!!! Całą pół-ekstermalną Drogę Krzyżową pokonujemy w 
ciszy. Szczegóły również na plakatach. Powrót z Lądka możliwy 
autobusem pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej chęci 
do środy, 18 marca. Droga Krzyżowa wyruszy bez względu na 
pogodę. 
6. Próby przed Triduum Paschalnym zawieszone do odwołania. 
7. Ze względu na zaistniałą sytuację nie organizujemy zabawy 
charytatywnej. 
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 odwiedzenia 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 NUSZCZYŃSKI +ANDRZEJ KROSTA +JANINA 

BIAŁEK. 
 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 
                 NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 
Modlitwa o ustanie pandemii 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej 
zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław 
tym, którzy starają się opanować sytuację. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradniw tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie,udziel nam pokoju i zdrowia. 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego 
Syna, Jezusa. Amen. 

Święty Sebastianie, módl się za nami 
Święta Franciszko Rzymianko, 
Święty Rochu, 
Święta Rozalio, 
Święty Karolu Boromeuszu, 

 
 
 
 


