
 

INTENCJE  MSZALNE  

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 

 
PONIEDZIAŁEK  – 23.03.  

        7
00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 15) 

      18
00 

–  +brat JAN (9r.śm.) ++RODZICE DZIADKOWIE Z OBU STRON 
 

WTOREK –24.03. 
       7

00 –-+GENOWEFA HAJKOWICZ ( int. od uczestników pogrzebu) 
     18

00 
–  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 16)  

 

ŚRODA-  ZWIASTOWANIE PAŃSKIE - 25.03.  
        9

00 –   +MARIAN KRZYWONOS (z ok. imienin) ++ z RODZINY 
       18

00 
– +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 17) 

       18
00 

–1.  O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla WŁADYSŁAWA DYLĄG  
                 z ok. 85 r. urodzin oraz dla DZIECI i WNUKÓW 

2. +MARIA OKUPSKA (10r.śm.) +JÓZEF OKUPSKI +ROMAN 
3. +HENRYK (10r. śm.) ++RODZICE Z OBU STRON 
4.  

CZWARTEK  – 26.03. 

       7
00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 18) 

      18
00 

–+JANINA GÓRSKA (3r. śm.) 
 

PIĄTEK –27.03. 
       7

00 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 19 ) 
      18

00 
–+TERESA MĄDRALA – RACZYCKA (1r. śm.) 

 
SOBOTA –28.03. 

        9
00 -  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 20) 

       18
00 

–+JÓZEF MAJKA (23r.śm.) (int. od całej rodziny) 
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 29. 03. 
        7

30 – +ALICJA +JÓZEF (z ok. imienin) ++ z rodziny HUDZIEC HRYNIEWICZ  
             MICHORCZYK 
       9

00 
– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla TADEUSZA z ok. 70r.  

              urodzin 
       9

00 
– O wiarę i dary Ducha Świętego dla URSZULI SARY NELI NADII  

                  i EMANUELA 
      10

30 
–+ANNA NIEWIADOMA (2r. śm.) 

      12
00 

–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 21) 
      18

00 
–+TERESA MĄDRALA - RACZYCKA 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Trwa Wielki Post zachęcamy do podejmowania postanowień i umartwień 
wielkopostnych.  
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i okazja do indywidualnej modlitwy dla wszystkich czujących 
zagrożenie. Adoracja potrwa do godz. 18:00. 
3. 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. 
4. Z przyczyn obiektywnych rekolekcje nie mogą się normalnie odbyć. Jednak w 
przyszłą niedzielę 29 marca w czasie wszystkich Mszy św. nauki rekolekcyjne, 
które wygłosi o. Leon z Długopola Górnego. Dalszą część ewentualnych rekolekcji 
ogłosimy w niedzielę. 
5. W najbliższą środę i piątek bardzo proszę o podjęcie postu o chlebie i 
wodzie /kto może/ w intencji oddalenia od nas epidemii. 
6. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 9:00 i 18:00.  
W środę 25 marca,  po Mszach św. będzie możliwość przystąpienia do 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy do włączenia się w tę 
inicjatywę, szczególnie że rok 2020 jest ogłoszony Rokiem św. Jana 
Pawła II w 100. rocznicę urodzin naszego Rodaka - wielkiego patrona 
życia poczętego. Przy wyjściu z kościoła są deklaracje przystąpienia do 
takiej adopcji. Jeśli ktoś się zdecyduję w środę po Mszach św. będzie 
można złożyć wspólnie przysięgę. Można to zrobić także indywidualnie. 
Więcej informacji w MATERNUSIE. Przy wyjściu z kościoła można wziąć 
sobie deklarację przystąpienia do duchowej adopcji i tekst przysięgi. 
7. Codziennie o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i indywidualna adoracja którą kończymy 
procesją wokół kościoła i błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem i Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do 
indywidualnej i wspólnej modlitwy o oddalenie epidemii.  
8. W sobotę, 28 marca, w naszej parafii przypada całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy św. o godz. 900 i trwać będzie 
do godz. 1800. O godz. 1800 Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie 
adoracji, następnie Msza św. wieczorna. Zachęcamy do adoracji Jezusa W 
Najświętszym Sakramencie. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz.7:00. 
Porządek adoracji: 
900 - 1000 –  Dolna, Polna, Okrężna 
1000 - 1100 -  Akacjowa, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa, Stronie-Wieś 
1100 – 1200 – Morawka, Klonowa, Turystyczna 
1200 – 1300 – Strachocin  
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona 
1400 – 1500 – Kościuszki 
1500 – 1600 – Nadbrzeżna 
1600 – 1700 – Krótka, Żeromskiego 
1700 – 1800 – Goszów, Sportowa  
9. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed każdą Mszą św. W środy Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Intencje mszalne można zamawiać w 
kancelarii i w zakrystii po każdej Mszy św. 

10. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które prosimy 
składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.  
11. Przy bocznym wyjściu z kościoła do nabycia świece „CARITAS” 
 tzw. „Paschaliki” w cenie 6zł. Dochód przeznaczony na pomoc 
dzieciom.  
12. Dziękuję wszystkim za udział w pół ekstremalnej Drodze Krzyżowej i za 
pomoc w jej organizacji i przeprowadzeniu. Dziękuje dyrekcji i pracownikom 
CETiK-u za plakaty. 
13. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
14. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć już artykuły 
świąteczne.  
15. 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. 
16. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy np. w dostarczeniu 
zakupów lub w innych sprawach prosimy o zgłoszenie tego na parafię. 
 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła:  
Śp. +MIROSŁAWA FLAGA.  Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 
W środę 25 marca,  po Mszach św. będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę, szczególnie że rok 
2020 jest ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin naszego Rodaka - 
wielkiego patrona życia poczętego. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania 
Co to jest duchowa adopcja? 
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej 
- radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej 
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. 
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 
Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? 
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, 
walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, 
nowenny, koronki...). 
Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? 
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je 
podejmują. 
Jak zrodziła się duchowa adopcja? 
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do 
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej 
Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek 
duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się 
na cały kraj i poza jego granice. 
Jakie są owoce duchowej adopcji? 
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane 
grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc 
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, 
ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z 
egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania 
miłości i seksu oczyma Boga.  
 


