
  4.  W sobotę 1 kwietnia od godz. 8.00 zbiórka złomu na potrzeby remontowo- 

       inwestycyjne naszej parafii. 

5.  W tym tygodniu spotkanie z dziećmi z kl. III przed I Komunią  

         św. odbędzie się w czwartek o godz. 17.00. 

     6.  Zapowiedzi:   

         Julia Bartoń ze Strzeleczek i Patryk Grzesik z Gostomii - zap. I i II; 

         Piotr i Sznober i Bernadeta Sznober zd. Józef ze Strzeleczek - zap. I i II. 

      7.  Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, Szkoła Podstawowa w Komornikach  

           i Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach zapraszają na JARMARK  

            ŚWIĄTECZNY, który odbędzie się 26 marca 2023 r.. w Sali Gminnego Ośrodka  

           Kultury w Strzeleczkach. Rozpoczęcie o godz. 1.00. 

           W ofercie: stroiki świąteczne, ozdoby, wianki, kawa i ciasto. 

           Występy uczniów i przedszkolaków o godz. 16.00.       
 

        WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OD POKARMÓW MIĘSNYCH I POST ŚCISŁY 

 

    1.  Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu  

     całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: 

     a) we wszystkie piątki całego roku; b) w Środę Popielcową. 

     Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie  

     z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. 

2.  Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz    

     wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu    

     ścisłego w następujące dni: 

     a) w Środę Popielcową; b) w Wielki Piątek. 

     Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne    

     posiłki w ciągu dnia. 

3. 
 
Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to,  

     co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania    

    
 
się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje  

     w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 

     Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek    

     zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna,    

     uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków. 

     4.   Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych obowiązuje w piątki całego roku  

           i w czasie Wielkiego Postu. Dotyczy to każdej formie zabawy obejmującej tańce  

           i głośną muzykę. 

POST  EUCHARYSTYCZNY       

Obowiązujący nas dzisiaj Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. w kanonie 919   

nakazuje powstrzymanie się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem 

wody   i lekarstw „przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii 

Świętej”.  Post eucharystyczny nie obowiązuje osób w podeszłym wieku, 

chorych oraz opiekujących się nimi.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAETARE -  RADUJ  SIĘ 
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                        ŚW.  MARCINA 
                                 PARAFIA  STRZELECZKI 
                             Nr 12-13(568)/2023                       19.03.2023 
                                               Gazetka do użytku wewnętrznego 
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W Kościele katolickim IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest  

niedzielą Laetare (niedzielą radości). Jej nazwa pochodzi od słów  

Antyfony na wejście „Laetare, Jeruzalem: et conventum facite” (Raduj się,  

wesel się Jerozolimo). W niedzielę Laetare w czasie mszy św. używa się 
szat liturgicznych koloru różanego. 

 



PORZĄDEK  MSZY ŚW. I  NABOŻEŃSTW 
                      

                        

 Poniedziałek   20.03.   

     13.30   POGRZEB + Norberta Hajduk (lat 73). Msza św. w kościele parafialnym. 
   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Wtorek   21.03.   

       8.00   Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę Siano, czterech braci Jana,  

                 Franciszka, Krzysztofa, Pawła, dwie żony Różę i Barbarę oraz teściów  

                 Gąsior i Jurecki. 
   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                 Środa   22.03.    

     17.00   MSZA ŚW. SZKOLNA:   Za ++ męża i ojca Gerharda Nowotny, jego  

                 rodziców, teściów, brata Karola i pokrewieństwo.  

                 Po Mszy św. droga krzyżowa dla dzieci.    
     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

            Czwartek  23.03.             

     18.00   Za ++ męża i ojca Pawła Mierzwa, jego brata i siostrę, rodziców i teściów. 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             Piątek  24.03.   

        17.30   Droga Krzyżowa. 

     18.00   Za ++ rodziców, brata, teściów, dziadków z obu stron i pokrewieństwo  
                 (z ul. Prudnickiej). 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Sobota   25.03. -  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO 

          8.00  
   
Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo  

                   (z ul. Kościelnej). 

   
 
18.00    MSZA  ŚW. NIEDZIELNA:   Za ++ męża i ojca Ryszarda Gola, rodziców,  

                ich dzieci, rodziców Grzesik, pokrewieństwo oraz ojca Józefa. 
                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

                         Niedziela  26.03.  -  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

 

                                                           7.00   Za ++ rodziców, teściów, dziadków, kuzyna  

                                                               Zygmunta, szwagierkę Helenę, wujka Wiktora 

                                                               i całe pokrewieństwo (z Osiedla). 

                                                        9.00
    

Za ++ męża i ojca Józefa Wistuba, rodziców  

                                                               Huberta i Renatę Kulas, teściów Józefa  

                                                               i Felizitas Wistuba, dziadków i pokrewieństwo  

                                                               oraz o zdrowie w rodzinie. 
                                                                               

10.30
    

Za ++ męża i ojca Stefana Majer, rodziców  

                                                                  z obu stron i brata.                                                                    

                                                      15.00   GORZKIE  ŻALE  I  KAZANIE  PASYJNE. 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

   Poniedziałek  27.03.        

        18.00      Za ++ rodziców Marię i Edwarda Smyczek, Martę i Józefa Spałek, wujka  

                   
 
Józefa Kern, siostrę, szwagra i pokrewieństwo.  

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   Wtorek   28.03.   

       8.00   Za ++ Annę Reinosch i Jerzego Spałek (z ul. Sienkiewicza). 

 
 

     Środa   29.03.    

    17.00   MSZA ŚW. SZKOLNA:   Za ++ męża Norberta, rodziców, teściów  

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

           Czwartek  30.03.             

     18.00   Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.  

                 Boże i zdrowie w rodzinie (z ul. Prudnickiej). 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             Piątek  31.03.   

        17.30  
 
Droga Krzyżowa. 

     18.00   Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.  

                 Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz za ++ rodziców, teścia  

                  i całe pokrewieństwo (z ul. Kościelnej). 
    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Sobota   1.04.            

    18.00    MSZA  ŚW. NIEDZIELNA:   Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane  

                  łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz za ++ męża, córkę,  

                  szwagra, rodziców z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo (z ul. Opolskiej). 
                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

                         Niedziela  2.04.  -  NIEDZIELA  PALMOWA, CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ 

                                                          7.00   Za ++ zalecanych w Wielkim Poście. 
 

                                                        9.00
    

Za ++ rodziców, męża, ciotki, wujka,  

                                                                  dziadków i pokrewieństwo (z ul. Sobieskiego). 
                                                                               

10.30
    

PROCESJA  Z  PALMAMI  I  MSZA ŚW.  

                                                                  za ++ matkę Rozalię Laczny, ojca Józefa, siostrę 

                                                                  Krystynę, męża Eryka Spałek, jego rodziców  

                                                                  i siostrę, czterech szwagrów, Berholda Lissoń  

                                                                  oraz dziadków. 

                                                               Na początku każdej Mszy św. poświęcenie  

                                                                  gałązek palm. 

                                                      15.00   DEKANALNA  DROGA  KRZYŻOWA 

                                                                      w rocz. śmierci św. Jana Pawła II.  

    Rozpoczęcie na Alei św. Jana Pawła II – Osiedle Sady-Otmęt. 

    Zakończenie przy kościele św. Mikołaja w Krapkowicach.                                                                           

                  

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

Po Gorzkich Żalach różaniec za + Norberta Hajduk. 

    2.    Sprzątanie kościoła:        

              25.03.   Sagawe - Kostka - Skiba - Tomeczek  

                1.04.   Kostka - Kubiś - Rosenberger - Huta  

       3.   Kolekty:               

                *    dziś (19 marca) na potrzeby naszej parafii; 

                *   w przyszłą niedzielę (26 marca) specjalna na malowanie kościoła; 

             *   za dwa tygodnie (2 kwietnia) na potrzeby naszego kościoła. 

 

 


