
Ogłoszenia Duszpasterskie  

VIII Niedzielę Zwykłą  

1. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

2. Dzisiaj, jutro i we wtorek od godz. 1730 adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

3. W poniedziałek o godz. 19.00 na plebanii – spotkanie Rady 

Gospodarczej. 

4. W wtorek po Mszy św. wieczornej – Apel Jasnogórski. 

5. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego. 

6. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty 

czas Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem naszych głów 

popiołem o godz. 700, 930, 1630 i 1800. W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. W Środę Popielcową Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

7. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem 

Godzinek.  

8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1600; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730, 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.  

Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.  

Spowiedź od godz. 1600.  

Droga Krzyżowa dla dzieci z Komunią św. o godz.  1630. Droga 

Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz.  1800 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych  

z posługą sakramentalną. 

9. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Żywego 

Różańca. 

10. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715 zapraszamy na 

Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.  

po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Środa Popielcowa 

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia 

jest posypanie głowy popiołem, który przypomina, że wszystko,  

co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten 

rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych 

popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie  

i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń 

i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze 

serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

Post ścisły 

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający  

na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego 

posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać 

ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy  

18 a 60 rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także  

do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę  

ich możliwości. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje  

w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy 

zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach 

niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej 

zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność  

i niepodległość naszej Ojczyzny. 

Św. Kazimierz 

W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), 

polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił,  

że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji  

ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka 

jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też 

drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci 

Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności 

Kościół i cały naród litewski. 

Zapraszamy na film pt. Zerwany kłos 

We wtorek 7 marca o godz. 19.30 w Kinie Helios (Centrum Handlowe 

Alfa) będzie można obejrzeć film pt. Zerwany kłos o życiu bł. Karoliny 

Kózkówny. Osoby które powiedzą, że przyszły na seans zamówiony 

przez parafię na Strzemięcinie będą mogły zakupić bilet w cenie 13 zł. 

„Zerwany kłos” to film opowiadający o losach bł. Karoliny Kózkówny. 

Rzecz się dzieje w okolicach Tarnowa podczas I wojny światowej. 

Karolina to radosna, zaangażowana w życie religijne parafii dziewczyna. 

Z jej licznych działań charakterystyczne jest to, że naucza wiejskie dzieci 

katechizmu gromadząc je pod gruszą rosnącą za jej domem. W wieku  

16 lat, broniąc swojej młodzieńczej czystości i wiary, ponosi męczeńską 

śmierć zadaną przez carskiego żołnierza. 

 

INTENCJE 27.02.2017r.  –  05.03.2017r. 

Poniedziałek 27.02.17r. 
  700 + Zofia (w 1 r. śm.), Bronisław, Bogumiła, Wioleta, Stanisław 

  830 + Lech Lewandowski – popogrzebowa 

1800 + Helena Witkowska – popogrzebowa 

1800 + mama Helena Sala – gregorianka 

Wtorek  28.02.17r. 
  700 + mama Helena Sala – gregorianka 

  830  + Janina Woźniak – popogrzebowa 

1800 + Feliks Rafiński (w 33 r. śm.) 

1800 + Celestyn Kicerman (w 7 r. śm.) – int. od żony 

Środa Popielcowa 1.03.17 r. 
  700  

  930 + Jan i Adam 
1630  

1800 + Edward, Waldemar, Zdzisław Wajszczyk 

1800 + Dionizy Łukasik (w 93 rocznicę urodzin) oraz Wanda Łukasik 

Czwartek 2.03.17 r. 
  700 + Teresa oraz rodzice chrzestni 

  830  + mama Helena Czopek (z okazji imienin), ojciec Stanisław Czopek  

oraz zmarli z rodziny Czopek, Siejka i Wyczyńskich 

1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

 Najświętszej dla kapłanów naszej parafii – int. od Margaretek 
1800 + Bogumiła Lipowska (w 8 r. śm.) oraz Andrzej Przeczewski 
Piątek 3.03.17 r. 
  700 O łaskę zdrowia dla Romualdy Grzesik – int. od przyjaciół 

  830 + Krystyna Rutkowska (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny 

  830 + Teresa Wycinek – popogrzebowa 

1800 + Roman Malinowski (w 20 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Roman Rzosiński (w 10 r. śm.) 

Sobota 4.03.17 r. – św. Kazimierza Królewicza 
  700 NSNMP 

  830 + Edward Bienias (w dniu imienin) 

  830 + Kazimierz Wróblewski (w dniu imienin), oraz rodzice z obojga stron 

1800  + Kazimierz Wycinek 

1800  + Karol Kaczmarczyk (w 1 r. śm.) 

1800 + mąż Kazimierz Wańkowski – int. od żony 

Niedziela 5.03.17 r.  
700  

930  Żywy Różaniec 

1100góra + Bernadeta Pieczka – popogrzebowa 

1100góra W intencji Ojczyzny, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla Prezydenta, Rządu i dla całego Narodu Polskiego 

– int. od Krucjaty Różańcowej  

1100dół Za Parafian 

1230  + Krystyna i Klemens Czaplewscy, Janina i Adolf Niemiec 

1230  + Roman Stajszczak (w 1 r. śm.) 

1500 + Maria i Henryk Obarscy; Elżbieta, Bogdan, Grzegorz Ściborowscy 

1800  


