
IV Niedziela 

Wielkiego Postu 
19.03.2023 r. - 26.03.2023 r. 

Gazetka parafialna Tygodnik Parafialny jest wydawana  
przez parafię Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne)  

i jest przeznaczona tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - KONSEKWENCJE WIARY 
Rekolekcje poprowadzi: ks. dr Jerzy Zoń – proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej  

w Nowym Sączu - Zawadzie. 
SOBOTA - 25 marca  

 od godz. 16:00 - okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 godz. 17:00 - Msza Święta z nauką ogólną 

NIEDZIELA - 26 marca  

 godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 - Msze Święte z nauką ogólną 

 16:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

 18:15 - Nauka stanowa dla rodziców 

PONIEDZIAŁEK - 27 marca 

 godz. 7:30 - okazja do spowiedzi 

 godz. 8:00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 od godz. 17:00 - okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 18:00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 19:15 - spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży  

 20:30 - Różaniec w kościele i Apel Jasnogórski 

WTOREK - 28 marca  

 godz. 07:30 - okazja do spowiedzi 

 godz. 08:00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 od godz. 17:00 - okazja do spowiedzi – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 18:00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 19:00 - Konferencja rekolekcyjna… 

 20:30 - Różaniec w kościele i Apel Jasnogórski  

ŚRODA -  29 marca  

 godz. 7:30 - okazja do spowiedzi 

 godz. 8.00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 od godz. 17.00 - okazja do spowiedzi 

 godz. 17:30 - Nabożeństwo ku czci Patronki 

 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00 z okazją do spowiedzi 



NIEDZIELA 19 – 03 – 2023 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE 

07:00 Za ++ Helenę i Henryka Mincer. 
08:30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Wronów oraz wszystkich ++ z rodziny. 
10:00 Za + męża Stanisława Jarczoka, rodziców Martę, Annę i Emila Pachów 

oraz wszystkich ++ z rodziny. 
11:30 Za + Karola Kłapczyka – intencja od Anny i Benedykta Samol z rodziną. 
15:00 Za + męża Kazimierza Bieńka w kolejną rocznicę śmierci, syna Ryszarda, 

rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Górka – Kardas – Flis – 
Skubis. 

16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
17:00 Za + Henryka Dziadułę – intencja od rodziny Duda. 
10:00 BRADA: Za + Antoniego Kołodzieja, jego rodziców oraz teściów. 
 PO MSZY ŚW.: Gorzkie Żale. 

PONIEDZIAŁEK 20 – 03 – 2023 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

08:00 Za + siostrę Krystynę Kolarz, braci Andrzeja i Józefa Pietroń, 2 bratowe 
oraz 2 szwagrów. 

08:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej  
i św. Józefa w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci z prośba  
o Bożą opiekę, błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz o szczę-
śliwą godzinę śmierci, a dla zmarłych o dar nieba. 

18:00 Za + Rudolfa Rybarz w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich  
++ z rodziny Zwiernik. 

18:00 Za + Gizelę Borzucką w 1. rocznicę śmierci, jej rodziców, siostrę  
oraz wszystkich ++ z rodziny. 

17:00 BRADA: 

WTOREK 21 – 03 – 2023 
08:00 W intencji żyjących i zmarłych członków III Zakonu Świętego Franciszka. 
18:00 Za + Urszulę Muszer we wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin,  

rodziców Łucję i Ludwika, teściów Agnieszkę i Adolfa oraz Alicję  
i Bernarda Mendeckich. 

18:00 Za + męża Jerzego Wiśniewskiego w 1. rocznicę śmierci, brata Alojzego, 
rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny. 

17:00 BRADA: 

ŚRODA 22 – 03 – 2023 
08:00 Za ++ Helenę i Henryka Mincer, rodziców Martę i Gerharda Pander  

oraz brata Alfreda. 
17:30 Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego. 
18:00 Za + mamę Irenę Wardach w 2. rocznicę śmierci, braci Jacka i Łukasza 

oraz wszystkich ++ z rodziny. 
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Piontek, siostrę Irenę, teściów Martę  

i Ludwika Mrzyk, męża Ernesta Mrzyk oraz dusze w czyśćcu. 
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 20:00. 
17:00 BRADA: Za + Alojzego Wojtyczkę – intencja od mieszkańców Brady. 

 



CZWARTEK 23 – 03 – 2023 
07:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
08:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej  

Różańca Świętego w int. Heleny z okazji 90. rocz. urodzin, córki Gabrieli 
z okazji 60. rocz. urodzin, wnuka Aleksandra z okazji 30. rocz. urodzin 
oraz zięcia Norberta z okazji 65. rocz. urodzin jako wyraz wdzięczności 
dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą 
opiekę na dalsze lata życia z błogosław. dla całej rodziny /TD/. 

18:00 Za + brata Jerzego Krzaka w 5. rocznicę śmierci, rodziców Magdalenę  
i Józefa, siostrę Beatę oraz wszystkich ++ z rodziny. 

18:00 Za ++ rodziców Gerarda Zubel w 20. rocznicę śmierci oraz Annę, brata 
Eugeniusza i wszystkich ++ z rodziny. 

17:00 BRADA: Za + ojca Józefa Braszczoka we wspomnienie kolejnej rocznicy 
urodzin – intencja od córki. 

PIĄTEK 24 – 03 – 2023 
08:00 Za + syna Leszka Obecny w 5. rocznicę śmierci, męża Henryka,  

rodziców, teściów, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu. 
  Po Mszy św.: Droga Krzyżowa. 
16:30 Droga Krzyżowa dla dzieci. 
17:15 Droga Krzyżowa. 
18:00 Za + Tadeusza Wesoły w kolejną rocznicę śmierci, żonę Urszulę,  

Weronikę Wesoły, Alfreda i Agnieszkę Herman, Hildegardę i Augustyna 
Pająk oraz Alana Słomka. 

18:00 Za + męża Zygmunta Kusia w 3. rocznicę śmierci, brata Andrzeja  
oraz ++ rodziców z obu stron. 

16:30 BRADA: Droga Krzyżowa. 
17:00 BRADA: Za + Alojzego Wojtyczkę – intencja od mieszkańców Brady. 

SOBOTA 25 – 03 – 2023 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

07:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
08:00 Za ++ proboszczów naszej parafii oraz ++ członków Żywego Różańca. 
08:00 W intencji rozpoczęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
17:00 Za + Annę Ucka, ojca Ludwika oraz wszystkich ++ z rodziny. 

NIEDZIELA 26 – 03 – 2023 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
07:00 Za + brata Jarosława, ojca Tadeusza oraz wszystkich ++ z rodziny. 
08:30 Za ++ rodziców Anielę i Henryka Mrowiec oraz dziadków Franciszkę  

i Augustyna Przybyła oraz Gertrudę i Andrzeja Mrowiec. 
10:00 Za + mamę Różę Pietrzak w 5. rocznicę śmierci, dziadków z obu stron 

oraz wszystkich ++ z rodziny. 
11:30 Za ++ Marię i Rajmunda Duda w kolejną rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich ++ z rodzin Duda – Kasperek. 
 W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ CHRZEST: Filip Nawrat. 
15:00 MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO: 

Emilia Krawczyk, Julian Kolarczyk. 
 Jakub Krawczyk – 2. rocznica urodzin. 
16:00 Gorzkie Żale z udziałem chóru „Echo” i kazanie pasyjne. 
17:00 Za + Otylię Słota w 2. rocznicę śmierci, męża Franciszka, córkę Irenę, 

zięciów Michała i Edwarda oraz wszystkich ++ z rodziny Słota. 
10:00 BRADA: Za + babcię Stefanię Gasińską. 
 PO MSZY ŚW.: Gorzkie Żale. 



1. Dzisiejsza kolekta ma charakter inwestycyjny – w całości przeznaczona jest na pokry-

cie 4. etapu remontu naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg  

zapłać. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.  

W Wielkim Poście, jak co roku, wspieramy edukację dzieci z Afryki - dary materialne 

zbieramy do niedzieli palmowej. 

2. O godz. 16:00 zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

3. Z okazji uroczystości św. Józefa grupę mężczyzn św. Józefa i chętnych mężczyzn  

zapraszamy na spotkanie z wartościowym filmem w dzisiejszą niedzielę o godz. 18:00 

do dużej sali domu katechetycznego. 

4. W tym tygodniu różaniec prowadzi Róża 49., a od przyszłego tygodnia Róża 47. i 50.  

5. Od dzisiejszej niedzieli wspólnoty: Liga Misyjna i Betania zapraszają na wielkanocny 

kiermasz. Polecamy, ciekawe książki, paschaliki, świąteczne ozdoby i rękodzieło.  

6. Od poniedziałku do środy swoje wielkopostne rekolekcje ma Zespół Szkół Energe-

tycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - w środę o godz. 9:45 zostanie odprawio-

ne Msza św., na którą zapraszamy uczniów, nauczycieli i Dyrekcję szkoły. 

7. W poniedziałek z okazji święta patronalnego św. Józefa zapraszamy wszystkich człon-

ków i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci na spotkanie po Mszy św. porannej do 

domu katechetycznego. W tym dniu członkowie Apostolstwa mogą uzyskać odpust 

zupełny. 

8. Również w poniedziałek po Mszy św. wieczornej wspólnotę Betania zapraszamy  

do górnej salki katechetycznej na wieczór ze św. Hildegardą pt. „Leki z Bożej apteki”. 

Zapraszamy także wszystkich chętnych i zainteresowanych tematyką misyjną. 

9. W czwartek zapraszamy na wieczór modlitewny „serce przy Sercu”. Zachęcamy  

do uczestnictwa we Mszy św. wieczornej, a po niej w Adoracji Najświętszego  

Sakramentu. W trakcie modlitwy będzie również okazja do spowiedzi świętej. 

10. W piątek udajemy się na pielgrzymkę pokutną do Krakowa. Wyjazd zapisanych osób  

o godz. 11:00 spod głównej bramy cmentarza. 

11. W sobotę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy dzień święto-

ści życia. W tym dniu rozpoczynamy w naszej parafii duchową adopcję dziecka poczę-

tego. Zachęcamy parafian do włączenia się w to dzieło i podjęcia codziennej modlitwy 

za dziecko, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Uroczystego przyrzeczenia  

dokonamy na Mszy św. o godz. 8:00. O godz. 7:30 różaniec w intencji dzieci poczętych  

i dalszy rozwój dzieła duchowej adopcji. Adopcję dziecka poczętego można podjąć także 

indywidualnie poza Mszą świętą w kościele lub w domu np. w gronie rodzinnym. Księ-

ga duchowej adopcji wyłożona będzie od 25 marca aż do niedzieli 2 kwietnia na ołtarzu 

św. Barbary. 

12. W ramach Roku Żywego Różańca w parafii zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę 

po Mszy św. porannej członków Róży 30,31 i 32. 

13. W niedzielę o godz. 15:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu Chrztu św. i w intencji 

rocznych dzieci. Nauki przed chrztem w piątek o godz. 19:00 w domu katechetycznym. 

14. W piątek 31. marca zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Modlitwę 

rozpoczniemy o godz. 19:00 przy krzyżu na ulicy Młyńskiej (w okolicy tzw. „Starego 

młyna”). Przejdziemy ulicami: Młyńską, Kieszki, Łączną i Spokojną do kościoła. 

15. Zapraszamy małżeństwa i rodziny z dziećmi na rekolekcje parafialne w Brennej  

w dniach od 16 do 18 czerwca. Rozpoczynamy w piątek kolacją, kończymy w niedzielę 

obiadem. Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz Grzegorz. Szczegóły i zapisy w kancela-

rii parafialnej. 

16. Ks. Proboszcz Grzegorz poprowadzi także rekolekcje w Brennej dla rodziców kapłanów 

i sióstr zakonnych naszej Archidiecezji od 23 do 25 czerwca. Zapraszamy rodziców 

pochodzących z parafii księży, sióstr i zakonników do zapisu bezpośrednio w Domu 

Rekolekcyjnym w Brennej. 


