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SŁOWO  ŻYCIA

 VIII   NIEDZIELA  ZWYKŁA

Łk 6, 39-45

 Jezus opowiedział uczniom 
przypowieść: «Czy może niewidomy 
prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną 
w dół obydwaj?  Uczeń nie przewyższa 
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu   to  widzisz drzazgę w oku swego 
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym 
oku? Jak  możesz mówić swemu bratu: 
„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która 
jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki 
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z   oka 
brata swego.
Nie ma     drzewa   dobrego, które    by 
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, 
które by dobry owoc wydawało. Po własnym 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 
zrywa się    fi g z ciernia,   ani z krzaka jeżyny 
nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z 
dobrego skarbca swego serca wydobywa 
dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfi tości serca mówią 

jego usta».

I  NIEDZIELA                  

WIELKIEGO  POSTU 

Łk 4,1 -13

 Pełen Ducha Świętego, powrócił 
Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez 
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie 

jadł, a   po ich upływie    poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 
chlebem».  Odpowiedział mu Jezus: 
«Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał 
Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i 
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli 
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 
będzie Twoje».   Lecz Jezus mu odrzekł: 
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego”».  Gdy diabeł dopełnił całego 
kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
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II  NIEDZIELA                

WIELKIEGO  POSTU

 
 Łk 9, 28b-36

 

 Jezus  wziął ze sobą Piotra, Jana                     
i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z 
Nim. Byli to     Mojżesz i Eliasz. Ukazali      się 
oni w   chwale i mówili o Jego odejściu, 
którego miał dopełnić w Jeruzalem. 
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę 
i obydwu mężów, stojących przy Nim.  Gdy 
oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do 
Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, pojawił się obłok i osłonił     ich; zlękli 
się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn 
mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy 
odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus 
jest sam.  A   oni zachowali milczenie i w 
owym czasie   nikomu nic    nie opowiedzieli 
o tym, co zobaczyli.

III NIEDZIELA       

WIELKIEGO  POSTU

Łk 13, 1-9

 W tym czasie przyszli     jacyś ludzie 
i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofi ar.   Jezus 
im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci 
Galilejczycy byli większymi grzesznikami  niż 
inni    mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy podobnie  zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na 
których zwaliła się wieża w Siloam i    zabiła i   
ch, było większymi winowajcami    niż inni 
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, 
powiadam    wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał    zasadzony w swojej 
winnicy fi gowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym fi gowcu, 
a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze 
ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: 
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż 
okopię go i obłożę nawozem; i   może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go 
wyciąć”».  
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IV NIEDZIELA     

WIELKIEGO POSTU

    
Łk 15, 1-3.11-32

 W owym czasie przybliżali się do 
Jezusa wszyscy   celnicy i grzesznicy,   aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą 
przypowieść:  «Pewien   człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy    z nich rzekł do 
ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która 
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo     potem młodszy 
syn,  zabrawszy wszystko, odjechał w 
dalekie strony i tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko   wydał, nastał ciężki    głód 
w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek.   Poszedł i przystał na służbę 
do jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go     na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął    on    napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły    się świnie, lecz 
nikt mu  ich nie  dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to 
najemników   mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram 
głodem.     Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien   nazywać   się twoim     synem: 
uczyń mnie   choćby  jednym z twoich 
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 
swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw    niego,         rzucił mu się na szyję     
i ucałował go. A       syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec 

ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do 
swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą 
szatę i    ubierzcie go;   dajcie mu   też 
pierścień na rękę i sandały na nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ 
ten   syn mój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem     starszy jego    syn przebywał 
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 
ze    sług  i pytał go, co to ma znaczyć. Ten 
mu rzekł: „Twój     brat powrócił, a ojciec 
twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego”.   Rozgniewał się na 
to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: „Oto tyle  lat ci służę i 
nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; 
ale mnie    nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty 
zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, 
do ciebie należy. A trzeba było weselić się                
i     cieszyć z tego, że ten  brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”».
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Kalendarz liturgiczny

  ŚRODA, 2 MARCA -  Środa Popielcowa,  początek 
Wielkiego Postu.
  PIĄTEK, 4   MARCA -       święto  św. Kazimierza, 
królewicza.
  PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA -  wspomnienie  św. 
Perpetui i Felicyty, męczennic.
  ŚRODA, 9 MARCA - wspomnienie  św.   Dominika  
Savio.
  CZWARTEK, 10   MARCA  -   początek nowenny    do  
św. Józefa.
  CZWARTEK,  17 MARCA - wspomnienie św. Patryka, 
biskupa.
  SOBOTA, 19  MARCA -    uroczystość  św. Józefa, 
Oblubieńca  Najświętszej Maryi Panny.
  PIĄTEK, 25 MARCA - Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego.

*****
“Pokuta bez postu jest pusta i bezużyteczna”.           

Św. Bazyli Wielki

*****
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Wielki  Post 

 Żaden czas nie jest czasem przypadkowym. W planach 
Bożych każdy czas ma swój niepowtarzalny sens. Kolejny raz 
w naszym życiu wchodzimy w czas szczególny, okres 
Wielkiego Postu, kiedy     to z zadumą spoglądamy na 
misterium zbawcze     Chrystusa, aby z tej perspektywy 
spojrzeć na nasze ludzkie życie, które dla każdego z nas ma 
być czasem zbawienia. Święty Paweł mówi dziś do nas: „Oto 
teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”.
 Święty czas Wielkiego Postu jest przede wszystkim 
sposobnością odejścia od grzechu, czasem przemiany serca i 
sposobu    myślenia. Podjęcie    trudu nawrócenia jest 
warunkiem uzyskania Bożego przebaczenia. Wydaje się 
jednak, że współczesnemu człowiekowi bynajmniej nie 
przychodzi   łatwo uznanie swoich grzechów. Poczucie 
grzechu znajduje się w zaniku.
          Niestety… Nikt nie jest bez winy. Kto by twierdził, że jest 
bez   grzechu, jest kłamcą. Ilekroć na ołtarzu uobecniamy 
ofi arę krzyża, uświadamiamy sobie, że przecież Chrystus 
złożył ją za      nasze grzechy. Gdy uważnie    uczestniczymy 
w Mszy   Świętej, zauważamy, że    kilkakrotnie    jest  mowa 
o grzechu. Już na początku kapłan wzywa nas: „Uznajmy 
przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni”. W Modlitwie Pańskiej 
prosimy: „Odpuść nam nasze grzechy”. Ten wątek powraca 
również tuż przed przyjęciem Komunii Świętej: „Baranku 
Boży, który gładzisz grzechy świata… Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata”. To wszystko jest dla nas 
pouczeniem, że zawsze ma nam towarzyszyć świadomość 

  REFLEKSJE DUSZPASTERZY
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grzechu. Nie po to jednak, by nas przerażać, ale żeby nas 
otworzyć na Boże miłosierdzie.
          Podczas obrzędu posypania głów popiołem słyszymy 
słowa   samego Pana Jezusa, który na początku swojej 
publicznej działalności wzywał: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”. W   ewangelii Chrystus    przypomina nam 
trzy niezawodne sposoby wspierające nas w trudzie 
nawrócenia. Są     nimi: modlitwa, post i     jałmużna. 
Przestrzega nas   jednak, byśmy     tych czynów     nie 
wykonywali po to, by zyskać poklask ludzi, lecz uznanie ze 
strony samego Boga.
 Kościół dopowiada zaś, że Wielki Post jest czasem 
najbardziej odpowiednim „dla ćwiczeń duchowych, liturgii 
pokutnej, pielgrzymek   o charakterze pokutnym, 
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego 
dzielenia się z innymi” (KKK 1438).
 Świat, w którym żyjemy, jest bardzo obciążony złem. 
Gdy jednak podejmiemy wysiłek nawrócenia, możemy 
kształtować lepszą rzeczywistość nie tylko w sobie, ale też 
wokół siebie.
 Niech Wielki Post, który zaczynamy, okaże się wielki 
nie tylko w nazwie, ale przede wszystkim w godnym i 
owocnym przeżyciu tego czasu przez każdego z nas.
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1. 2  Marca – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu. 
Dodatkowa Msza św. o godz. 10.30 i 16.30 w Łodygowie. Taca z 
tego dnia przeznaczona jest na wsparcie potrzebujących.
2. 3  Marca  - pierwszy czwartek miesiąca. W czwartek, 
modlimy się o nowe i święte  powołania kapłańskie i zakonne.  
Jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na Adorację 
Najświętszego Sakramentu, wraz ze Wspólnotą Pogotowia 
Modlitewnego z możliwością skorzystania z Sakramentu pokuty 
i pojednania. 
 4 Marca  -  pierwszy piątek miesiąca.  O godz. 15.00 
nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego 
Miłosierdzia. 
O 15.30 spowiedź dla dzieci, a o godz.16.00 zamiast Mszy św. 
Droga Krzyżowa dla dzieci z Komunią św. 
O godz. 17.15 Droga Krzyżowa i spowiedź dla dorosłych, a o godz. 
18.00 Msza św. 
 Do chorych udamy się: ks. Proboszcz w czwartek i piątek, 
a ks. Tomek w piątek, od godz. 9.00. 
 5 Marca -  pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. o 
godz.8.00  odprawimy nabożeństwo  wynagradzające do Matki 
Bożej.
3. Przez cały Wielki Post będziemy w piątek odprawiali Drogę 
Krzyżową dla dorosłych i młodzieży o godz. 10.30 i 17.15, a dla 
dzieci o godz. 16.30. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 11.00. Za udział w tych nabożeństwach można 
uzyskać odpust zupełny.  
4. 11 Marca -  piątek.  Spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania z grupy Matki Bożej Królowej Świata. O godz.16.45 - 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 1 – 31. 03.2022 R.
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grupa  p. Gabrieli, a po Mszy św. wieczornej  grupa p. Grzegorza.
5. 18  Marca -  piątek. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania z grupy św. Józefa.
6. 20 Marca  - III  niedziela miesiąca.  Taca na cele 
inwestycyjne. 
7. 25 Marca - piątek.  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Dzień Świętości Życia i możliwość podjęcia Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.
8.  25 Marca - piątek. Po Mszy św. wieczornej spotkanie 
dla kandydatów do bierzmowania z grupy św. Wincentego 
Pallottiego.
9.   26 Marca - sobota.  Po Mszy św. wieczornej, ostatnie 
spotkanie dla rodziców dzieci z klas III, które przystąpią w tym 
roku szkolnym do I Komunii Świętej w kościele.
10. 27  Marca - niedziela.  Rozpoczęcie   rekolekcji           
wielkopostnych.
11.   27  Marca - niedziela. O godz. 14.00 Msza św dla osób z 
niepełnosprawnością.  
12.  27  Marca - niedziela.  Dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę 
Świętą inicjacyjną na godz. 12.30, będzie poświęcenie i wręczenie 
świec komunijnych.
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INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS   27.02 - 31.03 .2022

NIEDZIELA   27 LUTEGO    
8.00   + Jan Dzieniszewski – greg.  
9.30    + Wincenty Nowicki, Stefania i 
zmarli: Kazimierz, Joanna i Jadwiga.              
11.00   Dziękczynno-błagalna za Karinę z 
okazji urodzin o Boże błogosław. ,  
światło Ducha Św i wszelkie Boże łaski.  
12.30  1. +  Jadwiga Majchrzak – 1 r. śm.  – 
int.  od syna z rodziną. 
 2.+  Renata Czaplińska – 25 r. śm. 
18.00   + Marianna i Zenon Kochanowscy 
– od Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
Poniedziałek  28 LUTEGO 
18.00     +  Jan Dzieniszewski – greg. 
WTOREK  1  MARCA
18.00  1.   +  Jan Dzieniszewski – greg.
  2. +  Agnieszka Murszewska – 30 dzień 
po śmierci. 
ŚRODA  2   MARCA  
10.30  + Janina Gromek – 30  dzień po 
śmierci. 
16.30  Za parafi an.
18.00   1. + Jan Dzieniszewski – greg. 
2. Za   Wiktorię i   Kacpra   o Boże 
błogosław,  zdrowie, opiekę Matki Bożej 
i wszelkie potrzebne łaski .   
CZWARTEK   3   MARCA  
18.00  +   Jan Dzieniszewski – greg 
PIĄTEK  4    MARCA
18.00   +  Jan Dzieniszewski – greg. 
SOBOTA    5   MARCA  
8.00    W intencji Edmunda z okazji 
urodzin z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i wszelkie łaski.
18.00   1. +   Jan Dzieniszewski – greg. 
  2. +   Agnieszka Murszewska- int.  od 
kuzyna Roberta z rodziną i od wujka 

Karola.                 
NIEDZIELA   6   MARCA  
08.00   Za parafi an .
09.30   
11.00    1.  +  Paweł Kruk .
2. Za Tymona z okazji 1   rocznicy  urodzin 
o Boże błogosław. ,  zdrowie i wszelkie 
łaski Boże. 
12.30   + Bogusław Grzembski – 1  r. 
śmierci i zmarli z rodziny Bietka. Te
18.00    + Stanisław Kibała – greg. 
PONIEDZIAŁEK   7   MARCA 
18.00  1. +  Helena o dar nieba .
2. + Stanisław Kibała – greg. 
WTOREK     8   MARCA  
18.00 +  Stanisław Kibała – greg. 
ŚRODA   9 MARCA  
18.00    1.  Za Bernarda i Ryszarda o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Najświętszej z okazji urodzin.
2. + Stanisław Kibała – greg. 
CZWARTEK  10  MARCA  
18. 00      +  Stanisław Kibała – greg.        
PIĄTEK   11  MARCA  
18.00    1. +   Stanisław Kibała – greg.  
2.  +  Bronisław Mądry – 8  r. śmierci  i 
Jego rodzice.
 SOBOTA  12  MARCA  
8.00   +   Za zmarłych z rodziny i 
cierpiących w czyśćcu.                   
18.00    1. +   Stanisław Kibała – greg.           
2. + Kazimierz Wojciechowski – 6  r. 
śmierci. 
NIEDZIELA   13  MARCA  
8.00   W rocznicę chrztu w 
podziękowaniu za sakrament. 
9.30   + Ewa Fusik – 3 r. . śmierci.
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2. Za Tymona z okazji 1   rocznicy  urodzin 
o Boże błogosław. ,  zdrowie i wszelkie 

1.  Za Bernarda i Ryszarda o Boże 

   +  Stanisław Kibała – greg.        

          

11.00   1.  + Maria Ciechowska – 14  r. 
śm. - int. od córki z rodziną.        
2.  + Andrzej Papierkiewicz – 1   r. 
śmierci.
12.30    1. Za męża Ryszarda z okazji 
urodzin o Boże błogosław., zdrowie 
i wszelkie łaski Boże  oraz opiekę 
M.Bożej.
2.  +  Czesław Ptak – 16  r.  śmierci – int.
od rodziny. 
18.00    +  Stanisław Kibała – greg.
PONIEDZIAŁEK  14  MARCA   
18.00  1.  +  Stanisław Kibała – greg. 
2. Stanisława  Grodzicka – 2 r. śmierci.
WTOREK   15   MARCA    
18.00    1.+ . Stanisław Kibała – greg.               
2. + Janina Gromek – 30 dzień po 
śmierci. 
ŚRODA  16   MARCA  
18.00  + Stanisław Kibała – greg.  
CZWARTEK  17   MARCA 
18.00   + Stanisław Kibała – greg.                 
 PIĄTEK  18   MARCA  
18.00  1. + Stanisław Kibała – greg.                 
2. + Edward Zyskowski
SOBOTA  19   MARCA  
8.00     W intencji rodziny o opiekę św. 
Józefa .      
18.00   1.  + Stanisław Kibała – greg. 
2. +  Stanisław Kupkowski.
NIEDZIELA  20   MARCA  
08.00  +  Kazimiera Pajdowska.   
09.30   +  Leokadia Galicka, Jan Galicki, 
Barbara Galicka i zmarli z rodziny i w 
czyśćcu cierpiący.
11.00   Dziękczynno-błagalna z okazji 
urodzin Izabeli o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie 

potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata.  
12.30   + Rodzice  Aniela i Józef 
Dąbrowscy i Jan, Bronisław  
Dąbrowscy.
18.00    1. +  Stanisław Kibała – greg.
2.  +    Piotr Górecki – 30  dzień po 
śmierci.        
PONIEDZIAŁEK   21  MARCA  
18.00  1. + Stanisław Kibała – greg. 
 2. Za parafi an.
WTOREK  22 MARCA  
18.00  + Stanisław Kibała – greg.
2. Za parafi an. 
ŚRODA   23  MARCA     
18.00   + Stanisław Kibała – greg. 
CZWARTEK   24 MARCA
18. 00   + Stanisław Kibała – greg. 
PIĄTEK   25  MARCA 
18.00 1.  +   Stanisław Kibała – greg.
2.  Adam Witkowski – 18   r. śmierci i 
Wioletta i Józef Witkowscy.   
 SOBOTA    26  MARCA   
8.00 + Stanisław Kibała – greg.                    
18.00 +  Leokadia, Mieczysław i 
wszyscy zmarli z rodzin: Gamoń, 
Wolowskich i Mento.
NIEDZIELA  27   MARCA  
08.00  1.  + Stanisław Kibała – greg.
2.  +   Za Józefę, Kazimierza, Jana 
Krzysztofi k, Józefę,  Mikołaja, 
Tadeusza Gnutek. 
09.30   Za parafi an.
11.00   Za Romana z okazji urodzin o 
Boże błogosław.  zdrowie i wszelkie 
łaski Boże oraz opiekę Matki Bożej. 
12.30   Dziękczynno - błagalna za 
Jakuba z okazji 13   r. urodzin o światło 
Ducha Św i wszelkie łaski  Boże. 
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18.00  Dziękczynno - błagalna w 
intencji Wojciecha i Wioletty z okazji 
25  r. sakramentu małżeństwa o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i  
wszelkie potrzebne łaski dla nich oraz 
opiekę Matki Bożej.  
PONIEDZIAŁEK   28  MARCA  
10.30 Za parafi an.
11.30
16.30
18.00  +  Stanisław Kibała – greg.
WTOREK  29 MARCA  
10.30
11.30
16.30
18.00  + Stanisław Kibała – greg. 
ŚRODA   30  MARCA     
10.30
11.30
16.30
18.00   +  Stanisław Kibała – greg.

CZWARTEK   31 MARCA
18. 00   + Stanisław Kibała – greg. 
PIĄTEK  1  KWIETNIA  
18.00  +  Stanisław Kibała – greg. 
SOBOTA   2 KWIETNIA  
8.00    W intencji rodziny.
18.00   1. Adam Skwara – 1  r. śmierci.
2. + Stanisław Kibała – greg.
NIEDZIELA  3  KWIETNIA  
08.00  +  Stanisław Kibała – greg
09.30 Za parafi an. 
11.00   +  Aleksandrai Stanisław Kuba. 
12.30   + Józef Moczarski – 22  r. 
śmierci  oraz Kazimierz, Stanisława,  
Stefania i Edward.   
18.00   Dziękczynno- błagalna za 
Oliwiera z okazji 13  r. urodzin o 
światło Ducha Św i wszelkie łaski  
Boże.               
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MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
 

KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00

- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************

Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00

Sakrament pojednania -  od 15.30

************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie  pogrzebu  możliwe poza  określonymi             

godzinami, z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.  W  

razie  nieobecności   kapłanów   można  dzwonić  pod   numer: 552756019

Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za posługi                           

   w    kancelarii   i    czynności   religijne  w   naszej  parafi i nie    ma cennika.   

Ofi ary są zgodne  z sumieniem i ofi arnością ofi arodawcy.

Pismo    Parafii  Matki Bożej Królowej Świata 
ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafiakisielice.pl

Numer konta bankowego:

94 8320 0005 0040 3902 2000 0010
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Z ŻYCIA PARAFII

2 LUTEGO - DZIEŃ ŻYCIA  KONSEKROWANEGO

KLERYCY                
Z WYŻSZEGO 
SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO  

W  
OŁTARZEWIE 

NA 
ODPOCZYNKU 

W 
KISIELICACH 
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BŁOGOSŁA -            
WIEŃSTWO                

ŚW. BŁAŻEJA

PIERWSZA 
SOBOTA 

MIESIĄCA 
- RÓŻANIEC           

WYNAGRADZA- 
JĄCY     



MINISTRANCI  W KRAKOWIE


