
II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04.2020r. 

7:30 +ALICJA KRASOWIAK (z ok. imienin) +TADEUSZ ++ Z RODZINY 

9:00 ++RODZICÓW i BRATA 

10:30 +ZYGMUNT OPIŁKA (29r. śm.) +MARIANNA (7r. śm.) ++RODZICE Z OBU STRON 

12:00 +JERZY LAMCH (11r. śm.)  

12:00 +JERZY PTASZYŃSKI (z ok. urodzin i imienin) ++RODZICÓW 

18:00 +JÓZEF +ŁUCJA PIELUCH 

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020r. 
  7:00 

 

O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KRYSTYNY z ok. 70r. urodzin  
i dla syna PIOTRA z ok. 50r. urodzin 

18:00 +HANNA +WŁADYSŁAW 

 WTOREK 21.04.2020r.  
ŚW. ANZELMA BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00  

18:00 +DARIUSZ MALUCHNIK (int. od KUZYNEK) 

 ŚRODA 22.04.2020r.  
7:00  

18:00 1.  

 CZWARTEK 23.04.2020r. 
ŚW. WOJCIECHA BISKUPA i MĘCZENNIKA GŁOWNEGO PATRONA POSLSKI UROCZYSTOŚĆ 

9:00 O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KS. PROBOSZCZA z ok. imienin  

18:00 +HALINA CEGLARSKA (4r. śm.)  

 PIĄTEK 24.04.2020r.  
ŚW. JERZEGO MĘCZENNIKA 

7:00 O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KS. PROBOSZCZA z ok. imienin 
 18:00 +ZDZISŁAW WACEK (2r. śm.) ++BRACI i RODZCICÓW Z OBU STRON 

 SOBOTA 25.04.2020r.  
ŚW. MARKA EWANGELISTY ŚWIĘTO 

7:00 O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla ANNY z ok. urodzin 
 18:00 +ALEKSANDER STASZAK (z ok. urodzin) +KATARZYNA STASZAK 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2020r. 

7:30 O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KRYSTYNY i ADAMA z ok. 40r. ślubu 

9:00 +WOJCIECH ++RODZICÓW i RODZEŃSTWO z rodziny PIECHNIK 

9:00 +HONORATA +WINCENTY KRESA ++ Z RODZINY 

10:30 ++RODZICÓW Z OBU STRON ++BRACI ++BRATOWE +SIOSTRA ADELA  
++SZWAGRÓW JANÓW +WNUKA MAĆKA ++Z RODZ. POMIOTŁO 

12:00 O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KS. PROBOSZCZA z ok. imienin  
(int. od Róż Różańcowych) 

18:00 +KATARZYNA PIECHNIK +WOJCIECH (int. od syna KAZIMIERZA z rodziną) 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

19.04.2020r. 

 

1. Dzisiaj niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Msze św. w porządku niedzielnym,  
czyli 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 18:00. Msze św. o godz. 9:00, 12:00 i 18:00 będą 
transmitowane na żywo na naszej stronie parafialnej facebookowej. Dzisiaj po każdej Mszy 
św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.  
2. W czwartek, 23 kwietnia, uroczystość ŚW. WOJCIECHA BISKUPA i MĘCZENNIKA 
GŁOWNEGO PATRONA POSLSKI. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 i 18:00. Zapraszamy. 
3. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. Msza św. o godz. 18:00 w dni powszednie jest 
transmitowana z naszego kościoła na parafialnej stronie facebooka. Spowiedź św. przed 
każdą Mszą św. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji 
od 17:30 okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. Naszą modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie i zakonne.  
4.  Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne można zamawiać  
w zakrystii po każdej Mszy św. w kancelarii parafialnej, telefonicznie lub mailowo. 
5. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim , którzy wzięli udział w akcji dobroczynnej przed 
świętami. Dzięki Waszej życzliwości rozdaliśmy potrzebującym ponad 30 obfitych paczek 
żywnościowych. Jeszcze zostało nam trochę żywności, którą będziemy sukcesywnie 
dostarczać do potrzebujących. W imieniu własnym i obdarowanych serdeczne „Bóg zapłać” 
6. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie na potrzeby naszej 
parafii. Dziękuję również bardzo tym wszystkim, którzy składają ofiary przelewem na konto 
parafialne. Wielkie „Bóg zapłać”. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej. 
7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne artykuły. 
8. Zgodnie z docierającymi do nas informacjami o łagodzeniu obostrzeń, od jutra w Mszy 
św. w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć o wiele więcej osób niż dotychczas. 
Wszystkich chętnych nie obawiających się o swoje zdrowie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. Wszystkich obecnych i łączących się z nami duchowo serdecznie pozdrawiam  
i błogosławię. 
 
 

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

 
 
 
 


