
INTENCJE MSZALNE
28 II – 7 III 2021

II Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego
7.00 Za + księdza Jerzego Kowolika oraz za dusze w czyśćcu.
8.15 Za ++ mamę Magdalenę Gisder, ojca Józefa, rodziców Marię i Joachima Kaniów, brata Alfreda,

Ryszarda Plewę oraz za dusze w czyśćcu. (j. niemiecki)
9.30 Za + Marcina Wocława, ++ rodziców Ritę i Pawła, babcię Franciszkę Płachtę i za dusze w

czyśćcu.
11.00 1) Za ++ Edeltraudę i Weronikę, Pawła Kupczyka, rodziców Jana i Jadwigę, Andrzeja i Rozalię,

++ z pokrewieństwa Prodlików i Kupczyków oraz za dusze w czyśćcu.
2) Za ++ rodziców Hildegardę i Gotfryda Stasiów oraz za ++ z rodziny. (transmisja)

15.00 Gorzkie żale. (transmisja)

Poniedziałek – 1 marca
8.00 Za + męża i ojca Józefa Kocioka oraz za dusze w czyśćcu.

Wtorek – 2 marca
18.00 1) Za + Zbigniewa Kandefera, ++ rodziców Jana i Jadwigę Sosnów, brata Rudolfa oraz za dusze

w czyśćcu.
2) Za + Kazimierę Żymańczyk oraz ++ z pokrewieństwa.

Środa – 3 marca
8.00 Za + mamę Marię Kociok, + ojca Teodora Kocioka, ++ Gertrudę i Ernesta Otlików, ich córkę

Edytę oraz za dusze w czyśćcu. Nabożeństwo do św. Józefa.

Czwartek – 4 marca – święto św. Kazimierza, Królewicza – pierwszy czwartek miesiąca
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Piotra Kałów, ++ Marię i Ryszarda Kuców, pokrewieństwo i za dusze

w czyśćcu.

Piątek – 5 marca – pierwszy piątek miesiąca
8.00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i ich rodzin.
17.25 Wypominki za zmarłych.
17.30 Nabożeństwo Drogi krzyżowej.
18.00 1) Za + Gertrudę Waindok, ++ ojca Pawła i brata Piotra oraz za dusze w czyśćcu.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Arnolda Sadla z okazji 50. rocznicy urodzin.

Sobota – 6 marca – pierwsza sobota miesiąca
18.00 Za + mamę Franciszkę Kurpierz (2. rocz.), + Elisabeth Urban, ++ z pokrewieństwa oraz za dusze

w czyśćcu.

III Niedziela Wielkiego Postu – 7 marca
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo

Boże i dary Ducha św. dla Karoliny Radziszewskiej z okazji 18. rocznicy urodzin.
8.15 Za ++ rodziców Emilię i Jerzego Golów, Annę i Jana Dudzików, ++ z pokrewieństwa oraz za

dusze w czyśćcu. (j. niemiecki)
9.30 Za ++ Jadwigę i Leopolda Macioszków, Gertrudę i Pawła Lippów, ciocie Marię i Helenę, wujka

Herberta, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo

Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki Kupczyk z okazji 80. rocznicy urodzin. (transmisja)
15.00 Gorzkie żale. (transmisja)



Informacja RODO: Powyższe intencje są do użytku wewnętrznego wspólnoty parafii pw. św. Michała Archanioła w
Starych Siołkowicach.

Ogłoszenia parafialne
28 II 2021

 Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo Gorzkich żali na 15.00.
 Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek od 9.00 – 10.00 oraz w czwartek

od 16.00 – 17.00.
 W tym tygodniu będziemy przeżywali pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę

miesiąca. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjęcia Komunii św.
wynagradzającej Bogu i Maryi za grzechy.

 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy
ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 grudnia
2021 r.
Jest życzeniem Księdza Biskupa, by w marcu po każdej Mszy św., w miejsce modlitwy do św.
Michała Archanioła, odmawiać modlitwę do św. Józefa. Na stoliku są przygotowane teksty
modlitwy.
Od marca do listopada, w wybraną środę miesiąca, będzie sprawowana Msza św. wotywna o św.
Józefie, połączona z nabożeństwem. Najbliższa Msza św. już w tym tygodniu.

CZWARTEK
o Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00. W trakcie adoracji okazja do spowiedzi św.

PIĄTEK
o O 8.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

i ich rodzin.
o Zapraszam na nabożeństwo Drogi krzyżowej na 17.30.

 Dziękuję za ofiary oraz za prace wykonane na rzecz naszej parafii. Dzisiaj przy wyjściu
z kościoła można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes.

 Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. W zakrystii można odebrać Misyjne
Drogi.

 Dziękuję parafianom, którzy posprzątali kościół na niedzielę. W sobotę zapraszam do sprzątania
kościoła parafian z ul. Św. Michała.

+ W Berlinie zmarł śp. Rafał Filla, l. 55. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane po ustaleniu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Z Ewangelii według św. Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się
obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I
zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili
z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
(Mk 9,2-10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice
Tel. 77 469 20 48; email: parafiasiolkowice19@gmail.com

Konto parafii: Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Oddział Popielów 72 8895 0006 2002 0050 6603 0001
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