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

Do sprzątania w tym tygodniu prosimy rodziny: Bożeny i Aleksandra Pleśniak, 
Beaty i Grzegorza Baran, Agnieszki i Bogdana Gromadzkich, Doroty i Marcina 
Socha, Zofii i Marka Pomajda, Renaty i Janusza Kuter. 

2.Msze św. w tygodniu: do Wielkiego Piątku o godz. 1800, Wielka Sobota o godz. 1900.  
3.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne, ogrzewanie oraz na prąd. Złożyli je: 

P. Stanisława i Antonii Wojnar 300 zł, P. Jadwiga i Kazimierz Hofman 340 zł, P. Irena 
i Andrzej Cieszyńscy 100 zł. Dziękuję również za odnowienie figury Chrystusa w grobie: 
P. Natalii i Andrzejowi Bednarskim. Dziękuję także Stowarzyszeniu „Niziny Razem” 
za wykonaną palmę przed kościołem a P. Elżbiecie Sobek za wszelkie prace dekoracyjne.  

4.Od Wielkiego Czwartku rozpoczynamy w Kościele przeżywanie Świąt 
Wielkanocnych. W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami (1 osoba 
na 20 m2), w naszym kościele może przebywać razem 12 osób. Przy dobrej 
pogodzie można przeżywać Święte Triduum Paschalne i Wielkanoc będąc na 
zewnątrz z zachowaniem 1,5 metra odległości między osobami. Komunia 
święta przebywających na zewnątrz z zachowaniem reżimu: jedna osoba 
wychodzi, druga wchodzi. Podobnie z prywatną adoracją w ciągu dnia. 

5.Początek liturgii w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 1800. 
W Wielki Piątek rozpoczynamy NOWENNĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA; 
w tym dniu obowiązuje post ścisły. 

6.Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę: wokół kościoła 
(z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących podczas pandemii: 
maseczka zakrywająca usta i nos, dystans 1,5 metra) o godz.: 800; 1000; 1200. 

7.Początek liturgii w Wielką Sobotę o godz. 1900. Po Mszy św. czas na sprzątanie. 
8.W Wielką Niedzielę Rezurekcja o godzinie 600 rano. Następne Msze św. 

o godz. 900
 i 1030. W Poniedziałek Wielkanocny wracamy do tradycyjnego porządku 

Mszy św. czyli o godz. 730 i o 1030. 
9.Jak co roku na uświetnienie największego Święta zapraszamy młodzieńców do straży 

honorowej przy Grobie Pańskim z pobudek religijnych, z godnością i ochotą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA  EWANGELII  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO  MARKA (Mk 15, 33–47) 
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą 
Ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie 
dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, 
Eloí, lemá sabachtháni?, to znaczy: Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących 
obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. 
Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał 
Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby 
Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który 
stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: 
Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które 
przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka 
Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. One to, kiedy przebywał 
w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem 
z Nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było 
Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, 
szanowany członek Rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. 
Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już 
skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. 
Upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął 
Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był 
w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena 
i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 29.III – 5.IV 2021 
poniedziałek + Stanisława Smyczek, od syna z rodziną 

wtorek + Helena, + Józef Inglot, od wnuczki 

środa + Anna, + Stanisław Kuter, od syna Janusza z rodziną 

czwartek ---------------- 

piątek ---------------- 

sobota + Janina Pelczarska 

niedziela + Mateusz Pelc, od chrzestnej 

poniedziałek + Stanisława Matłosz, od syna Stanisława z żoną 
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