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II Niedziela po Bożym Narodzeniu 5. 01.2020 r. 

1. Jutro będziemy obchodzić w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Msze św. jak w niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła, kredy i mirry. Na 

stoliku z gazetami będą wyłożone zestawy kadzidła i kredy za symboliczną ofiarę. Będziemy 

polecać Bogu w naszych modlitwach Ks. Biskupów Kazimierza Górnego i Edwarda 

Białogłowskiego w rocznicę ich konsekracji. 

2. Po Mszy św. popołudniowej w Uroczystość Trzech Króli, w Domu Kultury o godz. 16
10

 
odbędzie się Parafialny Opłatek. Zapraszam wszystkich chętnych, aby we wspólnocie 

parafialnej złożyć sobie Noworoczne Życzenia i wspólnie kolędując dalej przeżywać radość 

Bożego Narodzenia. 

3. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich, a po 
Mszy św. nabożeństwo do św. Michała. 

4. W związku z kontynuacją od środy Wizyty Duszpasterskiej w naszej parafii Msze św. od 

środy będą odprawiane o godz. 7
00

. 

5. Kolęda rozpocznie się w środę od strony Lubeni od pana kościelnego w stronę kościoła 

- w środę od 9
00

 do 18
00

 

- w czwartek od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- w piątek od godz. 15
00

 do 20
00

, 

- w sobotę od godz. 9
00

 do 17
00

. 

 

6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Ewa Duda, 
Anna Gugała, Andrzej Borowiec, Jan Warzybok, Władysława Adamczyk, Zofia Kasprzyk i 

Bożena Wilk. 
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Niedziela Chrztu Pańskiego 12. 01. 2020 r. 

1. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego. 

2. Msze św. w tym tygodniu o godz. 7
00

. 

3. W tym tygodniu kontynuacja wizyty duszpasterskiej – kolędy 

- w poniedziałek kolęda od 10
00

 do 18
00

 

- we wtorek od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- w środę od godz. 9
00

 do 18
00

 

- w czwartek od godz. 9
00

 do 18
00

, 

- w piątek od godz. 9
00

 do 18
0
, 

- w sobotę od godz. 9
00

 do 17
00

 

4. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara 
głównego patrona diecezji. 

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na inwestycje parafialne. 

7. Chciałem złożyć serdeczne podziękowania naszej parafialnej Scholi i wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie opłatka parafialnego oraz wszystkim, którzy wzięli udział 

w tym corocznym radosnym kolędowaniu. Bóg zapłać! 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Paweł 
Wilk, Anna Kąkol, Zofia Mac, Anna Buda, Antoni Lasota, Dorota Stohandel i Elżbieta 

Dudek. 
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II Niedziela zwykła 19. 01. 2020 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona 
naszej diecezji. Składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

2. Kościół w liturgii tego tygodnia we wtorek będzie obchodził wspomnienie św. Agnieszki, 
w piątek wspomnienie św. Franciszka Salezego , w sobotę święto Nawrócenia św. 

Pawła  Apostoła. 

3. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek i wtorek o godz. 7
00

, w pozostałe dni o 17
00

. 

4. W minionym tygodniu zakończyłem wizytę duszpasterską. Dziękuję za obecność, wspólną 

modlitwę, szczere rozmowy dotyczące różnych problemów związanych  z codziennym 

życiem i naszą parafią. Szczególnie dziękuję za ogromną życzliwość i gościnność z jaką mnie 

przyjmowano w każdym domu i rodzinie. Za wszelkie dobro, jak również i za ofiary złożone 

na tacę z racji kolędy składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

5. W środę po Mszy św. nowenna do NMP. 

6. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Józefa Kowalskiego i spotkanie formacyjne I 
Kręgu Domowego Kościoła. 

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10
30

 będziemy gościć chóry GAUDIUM i DEO 
GLORIA. Po Mszy św. zapraszamy na koncert kolęd. 

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę. Na sobotę do sprzątania proszę: Małgorzata 
Gugała, Jerzy Tarnowski, Irena Gugała, Aneta Szkoła, Bernadeta Gugała, Anna Myrda, 

Sławomir Pitera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Niedziela zwykła 26. 01.2020 r. 

1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Słowa Bożego. Na sumie będziemy gościć chóry 
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GAUDIUM i DEO GLORIA. Po Mszy św. zapraszamy na koncert kolęd. 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

. 

3. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy we wtorek wspomnienie św. Tomasza z 

Akwinu, w piątek wspomnienie św. Jana Bosko. 

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy  Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej 
Gromnicznej, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Na Mszach św. poświęcenie gromnic. 

5. W poniedziałek o godz. 18
00

 spotkanie formacyjne II Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W środę nowenna do NMP. Po nabożeństwie spotkanie dla wszystkich lektorów, 
ministrantów i kandydatów 

7. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

8. W piątek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

9. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Chorych z posługą sakramentalną będę 
odwiedzał od godziny 8

00
. 

10. W sobotę po Mszy św. o 17
00

 różaniec fatimski i nabożeństwo wynagradzające. 

11. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4470 zł. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom. 

12. Bardzo dziękuję Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za zorganizowanie balu 
karnawałowego dla dzieci z naszej parafii i miejscowości. Bóg zapłać. 

13. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 
Anna Czopik, Maria Solecka, Edward Solecki, Zofia Tondera, Agata Tondera, Stanisława 

Wójt i Stanisław Kowalski. Proszę również o zatroszczenie się o kwiaty do przyozdobienia 

kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego 2. 02. 2020 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej 

Gromnicznej, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Na Mszach św. poświęcenie gromnic. 
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2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: 

- w poniedziałek wspomnienie św. Błażeja (poświęcenie jabłek), 

- w środę wspomnienie św. Agaty (poświęcenie soli, chleba i wody), 

- w czwartek wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy 

3. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

. 

4. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich. Po 
Mszy św. nabożeństwo do św. Michała. 

5. W środę po nowennie do NMP Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic różańcowych i 

spotkanie dla kandydatów, ministrantów i lektorów. 

6. W czwartek po Mszy św. nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i pierwszoczwartkowa 
adoracja Najświętszego Sakramentu. 

7. W pierwszy piątek nabożeństwo do NSPJ i spotkanie wspólnoty oazowej. 

8. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła. 

9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Dziękuję paniom i panom oraz 

młodzieży za uprzątnięcie dekoracji świątecznej. Na sobotę do sprzątania prosimy: Helena 

Baran, Józefa Wilk, Krystyna Biśto, Zofia Szpiech, Danuta Kobaka, Anna Bieniek i Beata 

Mroczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Niedziela zwykła 9. 02. 2020 r. 

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie św. 
Scholastyki, we wtorek wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego i w piątek 

święto Św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. 

2. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godzinie 7
00

. 
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3. We wtorek, z racji wspomnienia NMP z Lourdes – Światowego Dnia Chorego, na godz. 
17

00
 na Mszę św. zapraszam starszych i chorych. W czasie Mszy św. udzielany będzie 

sakrament namaszczenia chorych. 

4. W środę po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy i spotkanie dla kandydatów, 
ministrantów i lektorów. 

5. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. ks. Józefa Kowalskiego, a po Mszy 

św. nowenna. 

6. W piątek po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

7. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła. 

8.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 
Iwona Szajna, Iwona Styrylska, Ewelina Niemiec, Krystyna Rokita, Grażyna Lasota, Wacław 

Bomba i Marcin Dudek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Niedziela zwykła 16. 02. 2020 r. 

1. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na inwestycje parafialne. 

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić w sobotę święto Katedry Św. 
Piotra Apostoła. 

3. W poniedziałek  Msza św. będzie odprawiona o godzinie 7
00

. 

4. We wtorek po mszy św. spotkanie formacyjne I Kręgu Domowego Kościoła. 
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5. W środę po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy oraz spotkanie formacyjne II 
Kręgu Domowego Kościoła. 

6. W czwartek Msza św. będzie odprawiona w kaplicy bł. ks. Józefa Kowalskiego, a po Mszy 
św. nowenna. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty oazowej. 

8. W sobotę po Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. 

9. W ostatnią niedzielę zebrano na ogrzewanie kościoła 3120 zł. Bóg zapłać wszystkim 
ofiarodawcom. 

10. W związku ze zbliżającą się uroczystością beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(7 czerwca 2020 roku w Warszawie) istnieje możliwość zamówienia kart wstępu na tę 

uroczystość. Zainteresowanych proszę o zapisywanie się u mnie do przyszłej niedzieli. 

11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Elżbieta Wierzchowska, Regina Buż, Jadwiga Burak, Anna Moskwa, Maria Soboń, Helena 

Zapartek i Maria Wilk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Niedziela zwykła 23. 02. 2020 r. 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem 
„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

 

3. We wtorek o godz. 14
00

 odbędzie się pogrzeb śp. Zofii Szajna. 

4. Od środy rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas przygotowania przez 
modlitwę, pokutę i jałmużnę do Świat Paschalnych. Znajdźmy czas na Drogę Krzyżową, 

Gorzkie Żale, rekolekcje. W piątki po Mszy św. będzie Droga Krzyżowa. W niedzielę 
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Gorzkie Żale o godz. 14
30

 a po nich Msza Św. Za udział w tych nabożeństwach możemy 

zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

5. Najbliższa środa to Środa Popielcowa. Obowiązuje w tym dniu post ilościowy i 
jakościowy. Msze św. o godz. 7

30
 i o godz. 17

00
 połączone z obrzędem posypania głów 

popiołem na znak wejścia na drogę pokuty i nawrócenia. 

6. W czwartek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja oraz spotkanie 

formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas. 

7. W piątek po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

8. W ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 4215 zł. Bóg zapłać 
wszystkim ofiarodawcom. 

9. Przypominam, że można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na karty wstępu na uroczystość 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. 

10.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Jadwiga Burak, Krystyna Materna, Elżbieta Bajda, Elżbieta Dudek, Danuta Tłuczek, Lesława 

Kuryłowicz i Wioletta Róg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu 1. 03. 2020 r. 

1. W ubiegłym roku w Wielkim Poście przeżywaliśmy Misje św., które poprowadził ks. 
Franciszek z Kamerunu. W tym roku wypada renowacja, czyli odnowienie Misji. Jednak ze 

względu na obiektywne przeszkody, czyli brak zgody księdza biskupa na wyjazd ks. 

Franciszka do Polski w okresie Wielkiego Postu, renowacja będzie miała miejsce we 

wrześniu. Stąd też w czasie tegorocznego Wielkiego Postu w naszej parafii nie będzie 

rekolekcji, dlatego tym usilniej zachęcam do uczestniczenia w nabożeństwach Drogi 

Krzyżowej i Gorzkich Żali, aby przez te pokutne nabożeństwa jak najlepiej przeżyć ten 

święty czas i godnie przygotować się do Świąt Zmartwychwstania. 

2. W poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

. 

3. We wtorek przed Mszą św. koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich a po 

Mszy św. nabożeństwo do św. Michała i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 
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4. W środę wypada święto Św. Kazimierza Królewicza. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Bp. 
Kazimierzu Górnym w dniu imienin. 

5. W środę po Mszy św. i nowennie do NMP Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic 
różańcowych oraz spotkanie dla kandydatów, ministrantów i lektorów. 

6. W czwartek po Mszy św. i nowennie do bł. ks. Józefa wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja. 

7. W pierwszy piątek po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie Oazy. 

8. W pierwszą sobotę od godz. 8
00

 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Po Mszy św. 
różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

9. Przyszła II niedziela Wielkiego Postu to Niedziela „Ad Gentes” – dzień modlitwy, postu i 
solidarności z misjonarzami. 

10. Jak co roku możemy poprzez zrezygnowanie z jakiejś przyjemności odkładać ofiarę na 

jałmużnę wielkopostną i w ten sposób wesprzeć leczenie dzieci i osób starszych. Na półce z 

gazetami będą wyłożone skarbonki Caritas, można je będzie zabrać ze sobą do domu. Niech 

taka skarbonka znajdzie się w każdej rodzinie. Jałmużnę przyniesiemy do kościoła w II 

Niedzielę Wielkanocną w Święto Miłosierdzia Bożego. W zakrystii, od przyszłej niedzieli 

będą do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł i paschałki – świece na stół 

wielkanocny w cenie 10 zł. 

11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 
Irena Gugała, Kazimiera Buż, Elżbieta Warzybok, Alicja Burz, Maria Borowiec, Grażyna 

Purpura i Zofia Dudek. 

 

 

II Niedziela Wielkiego Postu 8. 03. 2020 r. 

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. 

2. Jutro w poniedziałek Msza św. o godz. 7
00

. 

3. We wtorek na Mszy św. o godz. 17
00

 dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. 

otrzymają poświęcone modlitewniki. We wtorek rozpoczynamy również nowennę do św. 

Józefa przed uroczystością odpustową. 

4. W środę po Mszy św. nowenna do MB Nieustającej Pomocy i spotkanie dla wszystkich 

kandydatów, ministrantów i lektorów. 

5. W czwartek Msza św. i nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego będą odprawione w 
kaplicy bł. Józefa. 

6. W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej. 
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7. W niedzielę o 14
30

 nabożeństwo Gorzkich Żali. Zachęcam do udziału w nabożeństwach 
wielkopostnych wszystkich, którzy tylko mają czas, zarówno dorosłych jak i młodzież i 

dzieci. 

8. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. 

9. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Jakub Piotr Szczęch z 

Siedlisk i Ewelina Katarzyna Warzybok z Siedlisk (zapowiedź pierwsza) oraz Mateusz Adam 

Płoszaj z Biedaczowa i Katarzyna Zofia Czopik z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

10.  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 
Maria Lasota, Danuta Szczęch, Krystyna Bednarz, Zofia Lelek, Maria Orzech, Edward 

Grzebyk i Jolanta Kurc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu 15. 03. 2020 r. 

1. Dzisiaj a o godz. 14
30

 nabożeństwo Gorzkich Żali. 

2. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. 

3. W środę po Mszy św. nowenna do NMP Nieustającej Pomocy. 
4. W czwartek w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny, patrona naszej parafii. Msze św. będą odprawione o 11
00

 i 17
00

. 

5. W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej . 

6.  Parafialna Caritas zachęca do zaangażowania się w pomoc przedświąteczną najbardziej 

potrzebującym parafianom. Ofiary pieniężne można składać do skrzyneczki Caritas. W 

„Groszku”  jest wystawiony kosz na produkty żywnościowe. W zakrystii można nabyć 

baranki oraz paschałki na stół wielkanocny. 

7. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

8. Jak co roku wraz z Akcją Katolicką organizujemy w Niedzielę Palmową na sumie konkurs 

palm wielkanocnych. Zachęcam młodych, starszych jak i najstarszych parafian do 

podtrzymywania tradycji naszych przodków. Dla twórców najpiękniejszych palm 

przewidziane są upominki. 

9, Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Jakub Piotr Szczęch z 

Siedlisk i Ewelina Katarzyna Warzybok z Siedlisk (zapowiedź druga), Mateusz Adam Płoszaj 
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z Biedaczowa i Katarzyna Zofia Czopik z Siedlisk (zapowiedź druga) oraz Jakub Kotula z 

Zarzecza i Patrycja Weronika Dudek z Siedlisk (zapowiedź pierwsza). 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Krzysztof Kochman, Zofia Paśko, Justyna Tworzydło, Danuta Borowiec, Katarzyna Witek, 

Jolanta Domino i Małgorzata Rzeźnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 22. 03. 2020 r. 

1. Przypominamy o trwającym czasie, w którym wierni korzystają z dyspensy od 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w kościele. Zachęcamy do uczestniczenie w Mszy św. 

transmitowanej w radiu czy telewizji. Zachęcamy również do codziennej modlitwy 

różańcowej w naszych rodzinach o godz. 20.30. 
2. Zgodnie z wytycznymi w kościele może przebywać do 50 osób. Prosimy o zachowanie 

bezpiecznej odległości od innych osób uczestniczących w nabożeństwach. 

3. Dzisiaj o godz. 14
30

 nabożeństwo Gorzkich Żali. 

4. W poniedziałek Msza św. będzie odprawiona o godz. 7
00

. 

5. W środę będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień 

Świętości Życia, dlatego zachęcamy do prywatnego podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka 

poczętego. 

6. W czwartek nowenna do bł. Ks. Józefa Kowalskiego i wystawienie Najświętszego 

Sakramentu. 

7. W piątek po Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej. 

8. W ostatnią niedzielę w ramach składki inwestycyjnej zebrano 1750 zł. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom. 

9. W związku z tym, że nie będzie, jak w innych latach, przedświątecznej spowiedzi 

parafialnej z obecnością innych kapłanów z dekanatu, prosimy aby, jeśli ktoś ma takie 
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życzenie, przystąpić do tego sakramentu wcześniej. Można to uczynić codziennie pół godziny 

przed Mszą św. Apelujemy jednak o roztropność i prosimy aby Ci, którzy pozostają w 

kwarantannie, lub mają jakieś objawy chorobowe nie przychodzili do kościoła gdyż grozi to 

jego zamknięciem na dłuższy czas. 

10. Przypominamy, że ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po 

wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma 

warunkami: 

1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 

2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, 

czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia (kan. 915 i 916 KPK). 

11. Informujemy, że na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. 

okres Komunii Świętej wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy 

Przenajświętszej. 

12. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Jakub Piotr Szczęch z 

Siedlisk i Ewelina Katarzyna Warzybok z Siedlisk (zapowiedź trzecia), Mateusz Adam 

Płoszaj z Biedaczowa i Katarzyna Zofia Czopik z Siedlisk (zapowiedź trzecia) oraz Jakub 

Kotula z Zarzecza i Patrycja Weronika Dudek z Siedlisk (zapowiedź druga). 

13. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. Na sobotę do sprzątania prosimy: 

Alicja Myrda, Tomasz Domino, Monika Mac, Paulina Dubis, Jolanta Wilkos, Natalia Szostek 

i Maria Kąkol. 

14. Przypominamy, że z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu na letni. 

15. Z przykrością informujemy, że niezależnie od nas, awarii uległa nasza parafialna strona 

internetowa. Nowa strona internetowa znajduje się pod adresem: www.siedliskarzeszow.pl 

 

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 29. 03. 2020r. 

1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w 

niedziele i święta nakazane do odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego 

kult i posługujących. Prosimy o zastosowanie się do przepisów państwowych. Pierwszeństwo 

mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Osoby starsze i chore powinny pozostać w 

domu. Prosimy, aby w duchu odpowiedzialności i posłuszeństwa podporządkować się tym 

ograniczeniom. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa odwołane zostały publiczne nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zapraszamy do praktykowania nabożeństw wielkopostnych 

indywidualnie i w gronie rodzinnym. Pomocą mogą być transmisje telewizyjne, radiowe i 

internetowe. 

3. W tym tygodniu wypadają pierwsza środa, czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

4. W poniedziałek Msza święta o godz. 7
00

 a w pozostałe dni, w związku ze zmianą czasu, o 
godz. 18

00
. 

5. Ze względu na zaistniałą sytuację w kwietniu nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. 
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Zostają również odwołane odwiedziny u chorych w pierwszą sobotę. 

6. W czwartek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 

7. Jeśli ktoś praktykuje Dziewięć Pierwszych Piątków i Pięć Pierwszych Sobót, i jeszcze nie 

skończył, niech podejdzie do tego ze spokojem. Bóg zna nasze pragnienie, pozwoli nam 

zrealizować to postanowienie jeszcze nie raz i ze spokojnym sercem. 

8. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa. Wszelkie uroczyste obchody zostały odwołane. 

9. Można jeszcze nabyć baranki wielkanocne i paschałki. 

10. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć Jakub Kotula z Zarzecza 
i Patrycja Weronika Dudek z Siedlisk (zapowiedź trzecia). 

11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w dniu wczorajszym. Dziękuję za złożoną ofiarę. Do 

sprzątania na sobotę proszę następujące osoby: Bogumiła Tłuczek, Agata Grzebyk, Maria 

Szpiech, Stanisława Kotula i Teresa Rojek. 

12. Kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych proszę o 

kontakt telefoniczny 17 871 01 26 

 


