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1. W dzisiejszej liturgii eucharystycznej oddawajmy Bogu siebie, wszystkie nasze 
radości i zmartwienia. We wszystkim bowiem należymy do Boga. A Bogu należy 
się pierwsze miejsce w naszym życiu. 
2. Dzisiaj obchodzimy 33 rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Dziękować 
za wielki dar wyniesienia na ołtarze błogosławionego Jana Pawła II będziemy w 
dniu jego wspomnienia liturgicznego w najbliższą sobotę 22 X. Wszystkich 
serdecznie zapraszam tego dnia na wspólną Mszę świętą na godz. 18.30 podczas 
której uroczyście odsłonimy i poświęcimy obraz dedykowany Wielkiemu 
Rodakowi. Składam również serdeczne Bóg zapłać za dar złożony do puszek w 
minioną niedzielę,  przeznaczony na ufundowanie stypendiów dla zdolnej lecz 
ubogiej młodzieży. Podziękowania kieruję również do skautów, którzy tę kwestę 
poprowadzili i przygotowali wspomnienie artystyczne o naszym papieżu. 
3. Zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwo 
różańcowe jest odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim  
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek święto Świętego Łukasza Ewangelisty – tego dnia modlitwą 
ogarniamy pracowników służby zdrowia, szczególnie pracowników szpitala 
dziecięcego w Dziekanowie Leśnym; 
- we środę wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika; 
- w sobotę wspomnienie bł. Jana Pawła II. 
5. Dziś o godz. 16.00 Msza święta dla dzieci i rodziców  
przed I Komunią Świętą. 
6. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy są wyłożone kartki, na które można wpisywać 
intencje modlitwy wypominkowej. 
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. 
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.  
W minionym tygodniu kontynuowano prace tynkarskie wewnątrz kościoła, 
wykańczano tył ściany frontowej  i dzwonnicę oraz częściowo porządkowano 
teren dookoła kościoła. Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej 
Rodzin.  
9. Wzorem ubiegłego roku przygotowano parafialny kalendarz na 2012 rok. 
Znajdują się w nim zdjęcia z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku, 
które przeżywaliśmy w naszej wspólnocie. Serdecznie dziękuję naszemu 
parafianinowi, Dariuszowi Dawcowi, za opracowanie i druk tego kalendarza. 
Nabywać go będzie można od przyszłej niedzieli w cenie 20 zł. 


