
                             INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE 

 

 

 

1. Dziś o godz. 15.00  GORZKIE  ŻALE  I  KAZANIE  PASYJNE.  

2. W najbliższą sobotę w Pisarzowicach o godz. 16.00 kolejna nauka przedślubna. 

Czwarta nauka odbędzie się w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu  

w Strzeleczkach o godz. 16.00 dla nowożeńców, którzy zamierzają zawrzeć 

sakramentalny związek małżeński w naszej parafii. 

3. W środę po Mszy św. szkolnej i drodze krzyżowej w kościele spotkanie  

z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. 

4. W piątek po Mszy św. wieczornej w kościele spotkanie z młodzieżą  

przygotowującą się do bierzmowania – kl. VI, VII i VIII. 

5. W  zakrystii można składać wypominki (zalecki) wielkopostne. 

6. W niedzielę 12 marca 2023 r. o godz. 17.30 w kościele parafialnym pw. św. 

Bartłomieja w Głogówku odbędzie się Koncert Pasyjny, będący zwieńczeniem 

i podsumowaniem II Warsztatów Muzyczno-Liturgicznych. Koncert poprzedzi 

Msza św. o godz. 16.00 sprawowana przez bpa Waldemara Musioła. 

    7.    Sprzątanie kościoła:        

              11.03.   Harynek - Szczęsny - Bachem -  Kruza  

              18.03.   Połonecka - Globisz - Kuzak - Kruża    

       8.   Kolekty:               

           *  dziś (5 marca) na potrzeby OO. Franciszkanów jako nasze  

               podziękowanie za przeprowadzone rekolekcje wielkopostne; 

                *  w przyszłą niedzielę (12 marca) na potrzeby naszego kościoła; 

            *   za dwa tygodnie (19 marca)  na potrzeby naszej parafii; 

 9.   Zbiórki i kolekta specjalna: 

           *  zbiórka dla ofiar trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii  -  1.155,00 zł i 10 euro; 

                *  zbiórka na pomoc dla Ukrainy   -   1.452,00 zł. 

           *  kolekta specjalna na malowanie kościoła  3.829,40 zł i 7,25 euro. 

10.  Gmina Strzeleczki oraz GOK w Strzeleczkach zapraszają na Dzień Kobiet  

        i Mężczyzn w dniach 11-12 marca. 

        W programie: 

        11 marca - Sobota - godz. 16.00:   

        Warsztaty z pierwszej pomocy:  

           * 
 
zadławienia, omdlenia, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, wysoka  

             
  
gorączka, urazy kręgosłupa u noworodka, niemowlaka, dziecka i dorosłego.    

           * obsługa defibrylatora AED   

        Koszt: 40 zł/os. 

 

 

        12 marca - Niedziela - godz. 17.00: 

        Koncert Zespołu MASZKETY 

           *  kawa, ciasto, losowanie nagród pozyskanych od sponsorów. 

        Koszt 30 zł/os. Zapisy i płatności w biurze GOK do 8 marca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NAWRÓCENIE 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                       GŁOS  
                        ŚW.  MARCINA 
                                 PARAFIA  STRZELECZKI 
                             Nr 10-11(567)/2023                       5.03.2023 
                                               Gazetka do użytku wewnętrznego 
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„Jedynie bowiem Bóg 

może udzielić 

odpuszczenia grzechów 

i nie pamiętać 

upadków; jak i nam 

nakazuje Pan 

odpuszczać co dzień 

braciom pokutującym. 

A jeśli my, będąc 

złymi, umiemy dawać 

dobre dary , jakoż 

daleko więcej Ojciec 

miłosierdzia. 

Dobry Ojciec wszelkiej 

pociechy łaskawy jest i 

litościwy w swej 

cierpliwości: czeka na 

nawrócenie. Nawrócić 

się zaś prawdziwie z 

błędów swoich to nie 

popełniać ich więcej  

i wstecz się już nie 

oglądać”. /Klemens 

Aleksandryjski/ 
 

 

 



PORZĄDEK  MSZY ŚW. I  NABOŻEŃSTW 
                                          

  Poniedziałek   6.03.   

      18.00  Do B. Op. o zdrowie dla bratowej Ireny Buhl.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

     Wtorek   7.03.   

          8.00   Za ++ Grażynę Brzozowską oraz Jana, Janinę i Tadeusza Brzozowskich.  
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Środa   8.03.    

    17.00   MSZA ŚW. SZKOLNA:  W int. Kobiet w dniu Ich Święta.    
                 Po Mszy św. droga krzyżowa dla dzieci.     
     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

            Czwartek  9.03.   

          8.00   Za ++ ciotki Helenę, Gertrudę i Elżbietę Gabor, dziadków i pokrewieństwo. 

     18.00   Za + Eryka Uliczka w 30. dzień po śm.  
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             Piątek  10.03.   

        17.30   Droga Krzyżowa. 

     18.00   Za ++ męża i ojca w kolejną rocz. śm., jego rodziców i rodzeństwo  
                 (z ul. Ogrodowej). 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Sobota   11.03.  

           8.00  
   

Za ++ rodziców, dziadków w kolejną rocz. śm. oraz o zdrowie w rodzinie  
                   

 
(z ul. Sienkiewicza). 

    18.00    MSZA  ŚW. NIEDZIELNA:   Za ++ rodziców, rodzeństwo, teścia,  

                 szwagierkę, dziadków i pokrewieństwo (z ul. Prudnickiej). 
                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

                         Niedziela  12.03.  -  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

                                                           7.00   Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane  

                                                               łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  

                                                                  w rodzinie (Rynek).  

                                                        9.00
     

Za ++ matkę Małgorzatę, teściową Zofię, ich  

                                                                  rodziców, teściów, braci, pokrewieństwo i dusze  

                                                                 
 
czyśćcu cierpiące (z ul. Niemodlińskiej).  

                                                                               
10.30

    
Za ++ Arnolda Ignatzi, córkę Teresę, zięcia  

                                                                  Marcina, rodziców Wiktorię i Jana Ignatzi,  

                                                                  Paulinę i Konrada Seibert, ich dzieci  

                                                                  i pokrewieństwo. 

                                                      15.00   GORZKIE  ŻALE  I  KAZANIE  PASYJNE.  

           ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

 Poniedziałek  13.03.        

        18.00      Za ++ Damiana Fait w rocz. śm., rodziców, teściów i pokrewieństwo. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Wtorek   14.03.   

       8.00   Za ++ Jana i Albinę Kozubek. 

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           

  Środa   15.03.    

      17.00   MSZA ŚW. SZKOLNA:  Za ++ ciotkę, jej córkę, mężów i pokrewieństwo  

                  (z ul. Prudnickiej).  Po Mszy św. droga krzyżowa dla dzieci.    
        

            Czwartek  16.03.   

          8.00   Intencja wolna.      
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             Piątek  17.03.   

        17.30   Droga Krzyżowa. 

     18.00   Za ++ córkę Dorotę Pientka w kolejną rocz. śm., ojca, dziadków Marię 

                 i Alberta Pientka oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie, 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Sobota   18.03.  

          8.00  
   

Za ++ rodziców Otylię i Pawła Goetz, Marię i Józefa Nowak, rodzeństwo  

                   z obu stron oraz o zdrowie w rodzinie. 

   18.00    MSZA  ŚW. NIEDZIELNA:   Za ++ rodziców Marię i Reinholda Rybarczyk,  

                Gertrudę Rybarczyk, rodziców Cecylię i Eryka Wrzeciono  

                oraz pokrewieństwo z obu stron. 
                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

                         Niedziela  19.03.  -  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

                                                                       7.00  Za ++ rodziców z obu stron, brata, ciotki  

                                                                      i wujka (z ul. Sobieskiego). 

                                                                9.00
    

Za ++ Emila i Eugenię Wolny, Pawła  

                                                                          i Elżbietę Adolf oraz dziadków z obu stron. 
                                                                                           

10.30
    

Ku czci św. Józefa w int. Mężczyzn 

                                                              15.00   GORZKIE  ŻALE  I  KAZANIE  

                                                                          PASYJNE. 

                

 

       ODPUSTY  ZUPEŁNE  ZWIĄZANE  Z  WIELKIM  POSTEM  

 

 

    1.  Można uzyskać odpust zupełny za: pobożne odprawienie Drogi krzyżowej.  

         W indywidualnym odprawieniu należy przechodzić od stacji do stacji,  

         
 
a we wspólnotowym wystarczy, że przechodzi ministrant. 

    2.   Za udział w Gorzkich Żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu,  

          pod zwykłymi warunkami. 

    3.   Ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie  

          po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja,  

          dobry i najsłodszy Jezu”. 

 

 

                                 TEKST  MODLITWY 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem  

i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje  

serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę  

za moje grzechy i silną wolę poprawy. 

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu  

Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu,  

co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi,  

policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17). 

 

 

 

 


