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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  22.03. – 05.04.2020                                                                              
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 22 marca. LAETARE 

7.30 Za + Władysława Lisowskiego w r. śm. oraz + Józefę, 
Józefa, Danutę, Mariusza i Marcina Lisowskich. 

9.30 W Czyżowicach: 
W Czyżowicach: Za + Helenę Kulczycką w 10. r. śm.                                            

11.00 O zdrowie i bł. Boże dla Kazimierza Lisowskiego.                                          

Poniedziałek, 23 marca 

 Msza św. nie odbędzie się 

Wtorek, 24 marca 

 Msza św. nie odbędzie się 

Środa, 25 marca 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

17.00 Za + Janinę i Kazimierza Szablowskich, i + Stanisławę 
Działoszyńską. 

Czwartek, 26 marca  

 Msza św. nie odbędzie się. 

Piątek, 27 marca 

16.30 W Czyżowicach: 
Za Parafian. 
 Po Mszy św. „Droga Krzyżowa” 

18.00 Za + siostrę Bogusławę Jankowską, ++ rodziców  
i rodzeństwo, + Wacława Chrzanowicza  
i ++ z pokrewieństwa 
Po Mszy św. „Droga Krzyżowa” 

Sobota, 28 marca 

 W Czyżowicach: 
Msza św. nie odbędzie się.  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29 marca 

7.30 Za ++ rodziców Weronikę i Kazimierza Stanisławskich  
oraz ++ z rodziny. 
Za + żonę Barbarę Haczkiewicz w 1. r. śm., ++ rodziców  
z obu stron oraz o zdrowie i bł. Boże dla Jana, córki Wioletty 
i dla wnuków. 

9.30 W Czyżowicach:  
O bł. Boże dla ks. proboszcza i szafarzy Komunii św.  
z Czyżowic.                                         

11.00        Za + Katarzynę i Antoniego Rozowskich. 
Za + Edwarda Krowickiego i Pawła Niedźwieckiego. 

Poniedziałek, 30 marca 



18.00 Za + Józefa Rolę w 30. dniu po śm. 

Wtorek, 31 marca 

 Msza św. nie odbędzie się. 

Środa, 1 kwietnia 

 Msza św. nie odbędzie się. 

Czwartek, 2 kwietnia,  

 Msza św. nie odbędzie się. 

Piątek, 3 kwietnia 

16.30 W Czyżowicach: 
Za Parafian. 
Po Mszy św. „Droga Krzyżowa” 

18.00 Za Parafian.  
Po Mszy św. „Droga Krzyżowa” 

Sobota, 4 kwietnia 

 W Czyżowicach: 
Msza św. nie odbędzie się. 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 5 kwietnia  

7.30 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Joanny i Adama Chilińskich 
oraz o  opiekę Bożą nad dziećmi Mają, Igą i Nelą. 

9.30 W Czyżowicach: 
O zdrowie i bł. Boże dla Kamili i Piotra Licznar oraz o opiekę 
Bożą nad dziećmi Mikołajem i Karolem. 
O bł. Boże dla Szymona Sobolewskiego z okazji  
18. r. urodzin.                                           

11.00 O błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 22.03. – 05.04.2020. 

 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszej  
  parafii i naszych kościołów. 
*Od 29 marca, ze względu na przejście na czas letni, Msze św.  
  w dni powszednie będą się odbywały: 
  W Niemysłowicach od poniedziałku do piątku o g. 18.00 (wtorek g. 8.00).  
  W Czyżowicach w sobotę o godz. 18.00. 
  Msze św. w 1. Piątki Miesiąca: Czyżowice – 16.30; Niemysłowice – 18.00. 
*Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa Droga Krzyżowa ulicami  
  naszej parafii nie odbędzie się. 
*Kościół w Niemysłowicach będzie otwarty codziennie od godz. 12.00  
  do 18.00 a w Czyżowicach w niedzielę, wtorek i piątek od godz. 12.00  
  do 18.00. 



*Spowiedź św. odbywa się przed każdą Mszą św. i na życzenie po    
  Mszy św. Będzie też możliwość odbycia Spowiedzi św. w innym dowolnym   
  czasie, po telefonicznym ustaleniu (tel.: 601 861 252). Spowiedź św.  
  przedświąteczna będzie zapowiedziana później.  
*Przedświąteczne Odwiedzanie chorych i starszych Parafian odbędzie się  
  w Wielką Środę. 
*Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku  
  z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju,  
  od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo   
  wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące   
  wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić  
  jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki  
  prasowe, stacje benzynowe itp.). Pragniemy również zachęcić do  
  skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa   
  Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja.   
  Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -   
  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania  
  w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości,  
  by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie  
  korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych. Podjęcie tej decyzji  
  było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie  
  potrwa długo.  
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


