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***************************************************************************************
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28 luty 2021
00
7 900 – 1. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok.
ur. 70 roczn. ur. Aleksandry.
2. Za † Leona Francus.
1100 - 1. Roczek: Piotr Kaplyta
2. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok.
60 roczn. ur. mamy i żony Haliny.
00
15 - Gorzkie Żale

PONIEDZIAŁEK - 1 marzec 2021
18 - Za † Gerdę Janus - od sąsiadów..
00

WTOREK - 2 marzec 2021
7 - Za †† ojca Rudolfa, matkę, dziadków z obu stron, †† z pokrew.
00

ŚRODA - 3 marzec 2021
18

00

- 1. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z
ok. ur. Henryka Strzałka.
2. Za † babcię Marię w roczn. śm., †† z pokrew., d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
Nabożeństwo ku czci św. Józefa

CZWARTEK - 4 marzec 2021 - święto św. Kazimierza, królewicza - I miesiąca
17 - Godzina Święta
1800 - Za †† męża Józefa Kondla, rodziców Czech i Kondla, brata Jana, siostrę Dorotę, †† z pokrew. oraz o
błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
00

PIĄTEK - 5 marzec 2021 - I miesiąca
700 - W int. Czcicieli NSPJ
1800 - Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok.
ur. Wernera Kochanek.
Droga Krzyżowa

SOBOTA - 6 marzec 2021 - I miesiąca
7.45 - Różaniec wynagradzający - Msza św.: Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie w rodzinie z ok. 18 roczn. ur. Adriany - medytacja.
00
17 - Godzina Miłosierdzia
1800 - 1. Za †† Marię i Rudolfa Smolarek, brata Pawła, teścia Józefa Kulik, Walentynę i Alfonsa Kampa i
ich córkę Brygidę, †† z pokrew. Smolarek, Okoń oraz o błog. Bożei zdrowie w rodzinie.
2. Za †† rodziców Erikę i Jerzego Przywara, siostrę Adelę, szwagra, rodziców Emilię i Stefana
Gogolok, braci, siostrę, szwagra, Barbarę Gogolok, †† z pokrew. Przywara, Arndt, Gogolok.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 7 marzec 2021
700 900 – 1. Do Panny Ubogich za żyjących i zmarłych Czcicieli.
2. Za †† matkę Cecylię Winkler w 2 roczn. śm., ojca Henryka, brata Bernarda, ciocię Gertrudę
Strzelczyk, teściów Lauterbach, Eryka Okos, dziadków z obu stron, †† z pokrew. Strzelczyk,
Winkler,, d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
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1100 - 1. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok.
50 roczn. ur.
2. Za † Bernadetę Kowolik - 30 dzień po śm.
1500 - Gorzkie Żale
Z dekretu Bp Ordynariusza:
- dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym
wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby
z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną
obawę przed zakażeniem, wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np.
ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
- korzystajmy z transmisjii
- zakrywanie ust i nosa, dystans 1.5 m podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.
- w kościołach w obrzędach nie może uczestniczyć więcej niż 1 os na 15 m2 - tj. u nas 53 osób.

II NIEDZIELA WLK. POSTU – 28 luty 2021
Przed kościołem zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
Niedziela: o godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Miesiąc marzec szczególnie jest poświęcony św. Józefowi.
I środa miesiąca: po Mszy św. nabożeństwo ku czci św. Józefa.
I czwartek miesiąca: o godz. 1700 Godzina Święta
I piątek miesiąca: o godz. 700 Msza św. w int. Czcicieli NSPJ, wieczorna Msza św. i Droga
Krzyżowa. Odwiedziny chorych będą przed świętami.
7. I sobota miesiąca: o godz. 7.45 różaniec wynagradzający - Msza św. - medytacja; o godz.
1700 Godzina Miłosierdzia.
8. Okazja do Sakramentu Pokuty: przed Mszami św.
9. Sakramentalny związek małżeński zawrzeć pragną:
Jorgen Emilia z Komprachcic i Zyla Michael z PNW (1)
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach winien to zgłosić w kancelarii.
10. Zaproszenie na EDK AD 2021! Do tej pory wyzwaniem EDK było przejście 40 km nocą, w
samotności i skupieniu. Od dzisiaj miarą EDK nie są kilometry, ale zmiana, która się dokona
w człowieku – piękno. Hasło tegorocznej edycji EDK to "REWOLUCJA PIĘKNYCH
LUDZI". Dalsze szczegóły na plakacie na stronie www.
11. Bóg zapłać za wspólnotę, modlitwy, złożone ofiary.
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ŚW. JÓZEF

2. Ojciec czuły

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”
(Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on „uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla
Niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić”.
Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten sposób Józef
uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze
lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się
oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma
szersze spojrzenie.
pap. Franciszek

