PIĄTEK 29.03. – Katecheza dla dorosłych ok. 18.45 (III).
17.30 – Droga krzyżowa (17.15 – czytanie wypominków).
18.00 – Za ++ rodziców Pawła i Hildegardę Sorowka, Karola i Marię Bernat,
brata Edwarda, siostrę Bronisławę, Antoninę Gregulec, Otylię i Czesława, pokrew. i d.cz.c.
SOBOTA 30.03.
18.00 – Za ++ rodziców Hildegardę i Eryka Wrobel i d.cz.c.
OGŁOSZENIA

1. Dziś 24.03. o godz. 15.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
2. Kolekta dzisiejsza 24.03. (jedyna niedzielna kolekta w tym miesiącu) na potrzeby Parafii, czyli na zapłacenie rachunków (energia elektryczna itp.), a w
przyszłą niedzielę 31.03. na remont naszego Kościoła.
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek
25.03. o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
4. Kancelaria parafialna czynna w śr odę 27.03. po Mszy św. wieczor nej i
nowennie oraz w czwartek 28.03. po Mszy św. rannej do godz. 8.30.
5. Droga krzyżowa w piątek 29.03. o godz. 17.30, a o godz. 17.15 wypominki.
6. Dzieci szkolne klas I-VIII zapraszam w piątek 29.03. już na Drogę krzyżową,
a po niej na Mszę św. szkolną.
Wielkopostny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w sobotę 30.03. o godz. 9.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.
***
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31.03. – Laetare
7.00 – (j. niem.) Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Moczko, siostrę Erykę,
brata Józefa, bratową Marię Moczko i ++ z pokrew. z obu stron.
9.00 – Za + żonę Marię Waldyra w 2. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i
d.cz.c.
10.30 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
Stefanii Szczech z okazji 70. rocz. urodzin i dzieci z rodzinami.
Bł. rocznego dziecka: Jakub Czech.
15.00. – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
***
Nr rachunku bankowego (parafialnego), na którym gromadzimy fundusze na remont
naszego Kościoła: 29 8897 0004 2001 0000 0837 0002 (Bank Spółdzielczy Łubniany).
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego, 46-022 Luboszyce, ul. Kościelna 4,
tel. 77 42 15 715
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7.00 – (j. niem.) Za wstaw. MBNP i św. Antoniego, z podz. za otrz. łaski, z
prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Heleny Waleska z okazji 80. rocz. urodzin i całej rodziny.
9.00 – 1. Za + matkę Cecylię Kurpierz w 1. rocz. śmierci, jej męża Jana Kurpierz, rodziców z obu stron.
2. Za wstaw. Anioła Stróża o bł. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka
Tymona Majiczek, jego rodziców, chrzestnych i dziadków.
10.30 – 1. Za Parafian: o dobre owoce misji parafialnych.
2. O bł. Boże dla rodziny Slotta oraz za ++ rodziców Jadwigę i Norberta Slotta, ++ z pokrew Slotta, Pawleta i Dudek oraz d.cz.c.
15.00. – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i nabożeństwo przy Krzyżu.
PONIEDZIAŁEK 11.03.
18.00 – Za + żonę Marię Jaworską w 1. rocz. śmierci.
WTOREK 12.03.
7.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
syna Andrzeja i jego rodziny. Nowenna do św. A ntoniego.
ŚRODA 13.03.
18.00 – 1. Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże
dla Gertrudy i Adolfa Kalert i dzieci z rodzinami.
2. Za ++ Józefa i Henryka Knieć i d.cz.c. Nowenna do MBNP.
7.00 – Za + Helenę Kowalską (od koleżanki Bernadety).
PIĄTEK 15.03. – Katecheza dla dorosłych ok. 18.45 (I).
17.30 – Droga krzyżowa (17.15 – czytanie wypominków).
18.00 – Msza św. szkolna – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o
zdrowie i bł. Boże dla Gizeli Kałuża z okazji 60. rocz. urodzin.

SOBOTA 16.03.
8.00 – Za + Apolonię Malasa-Kümmerlin w 30. dzień po śmierci.
18.00 –

CZWARTEK 21.03.
7.00 – Za ++ rodziców Franciszkę i Błażeja Woschek, siostry, braci, bratowe i
bratanków, ++ z rodziny.

OGŁOSZENIA

PIĄTEK 22.03. – Katecheza dla dorosłych ok. 18.45 (II).
17.30 – Droga krzyżowa (17.15 – czytanie wypominków).
18.00 – Msza św. szkolna – Za + Józefa Malek w 1. rocz. śmierci.

1. Dziś 10.03. o godz. 15.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i nabożeństwo
przy Krzyżu na zakończenie misji parafialnych.
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek
11.03. o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
4. Zebranie wiejskie w Luboszycach we wtorek 12.03. o godz. 18.00: sprawozdanie w Domu Parafialnym, a o godz. 18.30 wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej (I i
II termin).
5. Kancelaria parafialna czynna w śr odę 13.03. po Mszy św. wieczor nej i nowennie oraz w czwartek 14.03. po Mszy św. rannej do godz. 8.30.
6. Droga krzyżowa w piątek 15.03. o godz. 17.30, a o godz. 17.15 wypominki.
7. Dzieci szkolne klas I-VIII zapraszam w piątek 15.03. już na Drogę krzyżową, a
po niej na Mszę św. szkolną.
8. W Wielkim Poście zapraszam dorosłych na katechezę dla dorosłych - spotkania z Katechizmem Kościoła katolickiego: piątki po Mszy św. wieczornej (ok.
18.45) w Domu Parafialnym.
***
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03. – Dzień modlitwy, postu i solidarności z
misjonarzami – Niedziela A d gentes.
7.00 – (j. niem.) Za wstaw. MBNP, św. Antoniego i o. Pio. o zdrowie, opiekę i
bł. Boże dla brata i całej rodziny, dzieci, wnuków i ++ z rodziny.
9.00 – Za ++ rodziców Annę i Waltera Langosz, teściów, + z pokrew. i d.cz.c
10.30 – Za wstaw. Anioła Stróża o bł. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Antoniego Zawada, rodziców i chrzestnych.
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK 18.03. – Spotkanie Rady Parafialnej o godz. 19.00 na plebanii.
18.00 –

SOBOTA 23.03.
18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
Tomasza Polednia z okazji 18. rocz. urodzin.
OGŁOSZENIA

2. Dziś 17.03. o godz. 15.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
4. Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej w poniedziałek 18.03. o godz.
19.00 na plebanii.
5. Kancelaria parafialna czynna w śr odę 20.03. po Mszy św. wieczor nej i
nowennie oraz w czwartek 21.03. po Mszy św. rannej do godz. 8.30.
6. Droga krzyżowa w piątek 22.03. o godz. 17.30, a o godz. 17.15 wypominki.
7. Dzieci szkolne klas I-VIII zapraszam w piątek 22.03. już na Drogę krzyżową,
a po niej na Mszę św. szkolną.
***
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03.
7.00 – (j. niem.) Za + Małgorzatę Sdzuj w 30. dzień po śmierci.
9.00 – Za + męża Rocha Woclaw w 1. rocz. śmierci.
10.30 – Za ++ z rodziny Bernaś i Kłodzińskich, męża Stanisława Kłodzińskiego
w 2. rocz. śmierci.
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK 25.03. – Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia
18.00 – Do Bożej Op., z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
rodziny Agnieszki i Piotra Polednia oraz dzieci z rodzinami.
WTOREK 26.03.
7.00 – Za wstaw. św. Antoniego: za Parafian. Nowenna do św. A ntoniego.

WTOREK 19.03. – św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 – Za ++ Marię i Józefa Gambiec, dziadków Gambiec i Czech i d.cz.c. Nowenna do św. Antoniego.

ŚRODA 27.03.
18.00 – Za + Jerzego Kupka w 1. rocz. śmierci i jego żonę Stefanię oraz + pokrew. Nowenna do MBNP.

ŚRODA 20.03.
18.00 – Za ++ rodziców Helenę i Alfreda Passon i d.cz.c. Nowenna do MBNP.

CZWARTEK 28.03.
7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki).

