
Ogłoszenia Parafialne – VI Niedziela Zwykła (17.02.2019r. – 24.02.2019r.) 
 
1. Ministrantów młodszych zapraszam na trening we wtorek na 17.45, a starszych w 
środę na 18.00. 
2. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapraszam w piątek na godz. 16.00 
na Mszę św., a po niej na egzamin. 
3. Parafia organizuje w dniach 28.04-2.05 pielgrzymkę autokarową na Podkarpacie. 
W programie jest zwiedzanie Krosna, Żarnowca (Muzeum Marii Konopnickiej), 
Rezerwatu Skalnego Prządki, ruin zamku Kamieniec, Blizna (Kościół UNESCO), 
Starej Wsi (Bazylika), Sanoka, Łańcuta, Przeworska (Sanktuarium Grobu Pańskiego) 
i Rzeszowa. Koszt wynosi 600 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
plakacie lub u ks. Proboszcza. Wpisowe wynosi 200 zł. Serdecznie zapraszam! 
4. Na prośbę jednego z rodziców podaje informację skierowaną do rodziców dzieci 
uczących się w szkołach podstawowych: zachęca się gorąco do wypełnienia ankiety 
dotyczącej organizacji systemu szkół w naszej gminie. 
5. Zmarł pochodzący z naszej parafii śp. Jan Paluch. Pogrzeb odbędzie się w 
poniedziałek o 11.00. Dobry Jezu… 
6. Na prośbę ks. bpa Józefa Szamockiego został zmieniony termin jego wizytacji w 
naszej parafii. Odbędzie się ona w dniach 9-10 marca br. (a nie 2-3.03.). Program 
wizytacji także uległ pewnym zmianom. W związku z tym Msze św. które miały być 
odprawione w NWK 9 marca i suma z 10 marca, zostają przeniesione na 2 i 3 marca. 
Proszę o zrozumienie zaistniałych zmian. 

Program wizytacji duszpasterskiej: 
Sobota 9 marca 
11.00 – Msza św. na rozpoczęcie wizytacji kanonicznej z procesją na cmentarz i 
modlitwami za zmarłych. 
14.00 – odwiedziny chorych 
15.30 – spotkanie z Radą Parafialną 
17.00 – Msza św. (z niedzieli) w kaplicy filialnej w Mgowie (z błogosławieństwem 
dzieci) 
19.00 – Nabożeństwo Maryjne w kościele 
– spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza 
Niedziela 10 marca 
9.15 – Msza św. z udziałem dzieci 
11.00 – Msza św. w kaplicy filialnej w Stanisławkach (z błogosławieństwem dzieci) 
12.30 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. 
15.00 – Gorzkie Żale 
 
Intencje mszalne (18.02.2019r. – 24.02.2019r.) 
 
Poniedziałek 
16.00 + Mariana (1 r. śm.) i Teresę (1 r. śm.) Kępskich 
 
Wtorek 
16.00 + Adama i Józefa Mazur 
 
Środa 
16.00 – wolna 
 



Czwartek 
16.00 + Irenę, Franciszka i Jana Zdrojewskich 
 
Piątek 
16.00 + Wawrzyńca i Czesławę Zwolińskich, Dziadków ob. str., Marię i Władysława 
Kupiec 
 
Sobota 
15.30 + siostrę Adelfinę Kątnik i zmarłych z rodz. 
16.00 + Marię i Franciszka Doleckich 
(Mgowo) 17.00 + Jana Malinowskiego, córkę Hannę Bollin i zm z rodz. Malinowskich, 
Szulc i Saderskich 
 
Niedziela 
9.15 + Pawła Wiśniewskiego ( w r. śm.), Elżbietę i Tadeusza Wiśniewskich 
11.00 + wnuka Roberta 
(Stanisławki) 12.30 +za księży Stanisława Maciejewskiego i Metodego Deranka 
 


