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   1. Umiejętność dostrzegania bliźniego – oto sens przypowieści o bogaczu i 
Łazarzu. Każdy z nas wobec Boga będzie zdawał relację z praktykowania 
uczynków miłosiernych. Niech dobry Bóg każdego z nas obdarzy 
miłosiernym sercem zdolnym objąć tych, których spotykamy na drogach 
naszego życia. 
   2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 zostanie odprawione nabożeństwo 
ekspijacyjne przed Najświętszym Sakramentem jako akt zadośćuczynienia 
za wszelkie zniewagi, jakich dopuszczono się w Ojczyźnie wobec świętego 
znaku Krzyża. 
   3. W poniedziałek 27 września o godz. 18.00 do naszej parafii przybędzie 
ks. bp Tadeusz Pikus, aby młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania. 
Niech nasza wspólna modlitwa będzie świadectwem naszej dojrzałości w 
wierze oraz wspólnym wołaniem do Boga, by dary Ducha św. udzielone 
naszej młodzieży owocowały w ich życiu. 
   4. W piątek rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc poświęcony 
modlitwie różańcowej. W naszej wspólnocie nabożeństwa różańcowe są 
odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza św. a w 
niedzielę o godz. 17.15. Serdecznie wszystkich zapraszam do wspólnego 
rozważania wraz z Maryją tajemnic z życia Jej Syna. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę święto Św. Archaniołów Michała, Gabryela i Rafała; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a po południu od godz. 
17.00 spowiedź ; 
- w sobotę Msza św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu 
NMP. 
   6. W sobotę 2 X w domu parafialnym o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie 
wszystkich, którzy mają pomysł, możliwości i chęci, aby współpracować w 
tworzeniu świetlicy – oratorium . Zapraszamy do stworzenia miejsca, gdzie 
dzieci i młodzież mogła by spędzać czas w soboty na zabawie i nie tylko. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Polecam nowy miesięcznik dla 
dzieci – Mały Gość.  
 
 
 
 
 



   8. Wszystkim małżonkom i ich rodzinom składam serdeczne życzenia, by 
Chrystus umacniał ich miłość a Maryja, która wyprosiła pierwszy cud niech 
wyprasza łaski na każdy dzień. 
   9.Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej świątyni. 
Trwają są prace przy ścianie frontowej i  ścianie prezbiterium 
podtrzymującej kopułę. Całej wspólnocie parafialnej powierzam dzieło 
wznoszenia świątyni a Królowej Rodzin polecam wszystkie rodziny. 
   9. Składam serdeczne podziękowanie naszemu parafianinowi panu 
Dariuszowi Dawiec. Dzięki jego zaangażowaniu nasza wspólnota zaistniała 
w Internecie:  

www.parafiadziekanow.pl 
Zachęcamy do wyrażenia opinii i sugestii w sprawie strony na adres 
mailowy umieszczony w zakładce kontakt. 
     

 
 


