
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 

O zatroszczenie się o porządek w kościele i wokół niego prosimy rodziny: Aleksandry 
i Adriana Wielgosz, Agaty i Adama Wąsacz, Wiktorii i Stanisława Czechowicz. 

2.Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Bożena i Marek Smyczek 400 zł 
("20-tki" i ogrzewanie), P. Beata i Andrzej Pelc 200 zł, P. Aneta i Wiesław Pelc 
200 zł, P. Elżbieta i Marian Kazieczko 200 zł, P. Anna i Tadeusz Białowąs 200 zł. 

3.Msze św. w tygodniu będą: poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1700. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek 
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców. 
To dzień imienin ks. abp. seniora Józefa Michalika oraz Ojca Świętego seniora 
Benedykta XVI. Solenizantów polecamy modlitwie. O godz. 1700 Droga  Krzyżowa 
i Msza św. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

4.W sobotę spotkanie z przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania. 
5.Rachunki za gaz z ostatnich miesięcy wyniosły: za budynek kościoła 3429 zł, 

za budynek plebanii 2079 zł. 
6.W niedzielę wielkopostny porządek liturgiczny: Msza św. rano o godz. 800, 

następnie po południu Gorzkie Żale o godz. 1500 a po nich druga Msza św. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 3, 14–21) 
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował Świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na Świat po to, aby Świat potępił, 
ale po to, by Świat został przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd 
polega na tym, że światło przyszło na Świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle 
czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie 
zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 
aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
”Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując 
wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą 
Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich 
swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym 
mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli 
ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój 
naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku” (2 Krn 36, 14–16). A gdy 
wczytać się w biblijne i inne świadectwa dawnych czasów, nigdy nie 
brakowało ludzi bez sumienia. We wspomnieniach proboszcza z okolic Nysy 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 15.III – 21.III 2021 

poniedziałek + Maria Magryś 

wtorek + Maria, + Dominik 

środa + Marcjanna, + Kazimierz Pawliszak 

czwartek + Maria Kuźniar, od członków Róży 

piątek O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla 
Zbigniewa 

sobota + Bronisława, + Stanisław 

niedziela + Maria Kuźniar, od członków Róży 
 

„Tak bowiem Bóg umiłował Świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” 

 
„Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie 

się Jego miłości.” 
 

J 3,16 

Św. Jan Paweł II 
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