
 

„A gdy nadeszła pora, zajął miejsce, a z Nim apostołowie. Wtedy powiedział do nich: Bardzo 

pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam, że już 

jej nie będę spożywał aż się urzeczywistni w Królestwie Boga. Następnie wziął kielich i po 

dziękczynieniu powiedział: Bierzcie  

i rozdzielcie między siebie. Mówię wam: Odtąd 

nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż 

nadejdzie Królestwo Boga. Wziął też chleb, po 

dziękczynieniu połamał i dał im, mówiąc: To 

jest Moje ciało, które za was będzie wydane. 

To czyńcie na Moją pamiątkę. A po wieczerzy 

podał także kielich mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze w Mojej krwi, która za was 

będzie wylana. Lecz oto ręka tego, który Mnie wyda, jest przy Mnie na stole. Wprawdzie Syn 

Człowieczy odchodzi, zgodnie z tym, co jest postanowione, jednak biada temu człowiekowi, 

przez którego będzie wydany. Wtedy oni zaczęli się zastanawiać między sobą, kto z nich 

miałby to uczynić.”  (Łk. 22, 14-23) 
 

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

KWIECIEŃ 2021R.  

 

01.04.2021r. Wielki Czwartek  

godz. 17:00 – Msza św. za śp. Ks. Prob. Jerzego Białasa  

i wszystkich księży i biskupów 

 

02.04.2021r. Wielki Piątek 

godz. 17:00 – Liturgia Wielkiego Piątku  

 

 

03.04.2021r. Wielka Sobota 

ON-LINE  godz. 11:00 – Liturgia Wielkiej Soboty (skrócona) i poświęcenie 

pokarmów 

od godz. 11:30 – Mobilne poświęcenie pokarmów 

 
 

04.04.2021r. Wielka Niedziela 

godz. 07:00 – Rezurekcja w intencji Parafii 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. Olgę Twardoch zam. 

od Mamy Marii Ciemnieckiej i Siostry Barbary Ciemnieckiej 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Krzysztofa Cycha (1) zam.  

od Żony Małgorzaty z Rodziną 



 

 

05.04.2021r. Poniedziałek Wielkanocny 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. Edwarda Nowaka (2) zam. od Syna  

z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Józefa Sierockiego zam. od Syna z Rodziną 

 

11.04.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. Zbigniewa Dubisa (35) 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Jerzego Zygmunta 

 

18.04.2021r. Niedziela 

ON-LINE  godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Helenę i Bogusława Szydło  

zam. od Córek i Syna z Rodzinami 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Krystynę (5) i Mariana (5) Ziewacz  

zam. od Syna Karola z Rodziną;  Msza św. za śp. śp. Zdzisławę i Władysława  

Fisior(15) zam. od Córki Joli z Rodziną 

godz. 12:00 – Msza św. za śp. Ks. Jerzego Białasa (20) zam. od Rodziny 

 

24.04.2021r. Sobota 

godz. 13:00 – Ślub 

 

25.04.2021r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Mariannę i Franciszka Zięba zam.  

od Wnuczki Renaty 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Krystynę Krawczyk od Sąsiadów 

godz. 12:00 – Chrzest św. 

 

 
 

W pozostałe dni poza powyższym kalendarzem Msze Św. zgodnie  

z ogłoszeniami bieżącymi. 

Serdecznie pozdrawiam w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - Szczęść Boże 

*Harmonogram tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Parafii. 


