
 

„Wystrzegajcie się pobożności na pokaz, takiej, która szuka ludzkiego uznania, bo 

inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego 

Ojca w niebie. Kiedy dajesz jałmużnę, nie każ 

trąbić przed sobą, jak to czynią obłudnicy w 

synagogach i na ulicach, aby zyskać poklask  

u ludzi. Zapewniam was, już otrzymują swoją 

nagrodę. Kiedy dajesz jałmużnę,  niech nie wie 

twoja lewa ręka co czyni prawa, aby twoja 

jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ociec 

który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie.” 

(Mt. 6, 1-4) 

 

 
 

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

MARZEC 2022R.  

 

 

 

02.03.2022r. Środa Popielcowa 

godz. 17:00 – Msza św. za śp. Olgę Twardoch zam. od kuzynki Joli z Mężem; od 

Jana Flaka z Żoną; od pracowników Domu Opieki w Wojkowicach 

 

04.03.2022r. Piątek  

godz. 17:00 – Droga Krzyżowa  

 

06.03.2022r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Helenę i Edwarda Waluga zam. Synowa z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Alicję i Stanisława Ciemnieckich zam. od Córki  

z Mężem 

godz. 12:00 – Msza św. zbiorowa za Zmarlych w m-cu Luty 2022r. 

 

11.03.2022r. Piątek  

godz. 17:00 – Droga Krzyżowa  

 

 

 



 

13.03.2022r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Joannę Kleszcz (15) zam. Wujek Henryk z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Zbigniewa i Kazimierza Dubic (imieninowe)  

zam. Żona 

 

18.03.2022r. Piątek  

godz. 17:00 – Droga Krzyżowa  

 

 

20.03.2022r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Olgę Twardoch zam. od Marii Ciemnieckiej z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Tadeusza Kraśniewskiego (3) zam. od Żony Haliny  

z Rodziną 

 

25.03.2022r. Piątek  

godz. 17:00 – Droga Krzyżowa  

 
 

27.03.2022r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii Dejworek  

(50 ur.) zam. od Rodziców i Teściów  

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Marię (5) i Sylwestra (10) Kyrcz  

zam. Córki i Siostry Grażyna i Ewa z Rodzinami 
 

 
 

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. 


