
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

3  marca  2013 
III  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU 

    1. Kolejna niedziela Wielkiego Postu daje nam okazję do spojrzenia na swoje 
życie przez pryzmat Pisma Św. Usłyszymy dziś stanowcze słowa Jezusa: „Jeśli się 
nie nawrócicie wszyscy zginiecie”. Odnoszą się do każdego z nas, ale wynika  
z nich, że Bóg cierpliwie daje nam kolejną szansę na nawrócenie. Prośmy podczas 
tej Mszy św., abyśmy z niej dobrze skorzystali. 
    2. Składam serdeczne podziękowanie całej wspólnocie za wspólną modlitwę w 
minioną niedzielę podczas wizytacji księdza Kazimierza kardynała Nycza. Niech 
Jego pasterskie błogosławieństwo i słowo wyda dobre owoce w naszym życiu. 
    3. Dziś rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Prowadził je będzie 
ks. Łukasz Piórkowski wg planu: 
- w niedzielę nauki podczas każdej Mszy Świętej; 
- w poniedziałek, wtorek (dzień spowiedzi) i środę : 
  godz. 8.00 – uczniowie gimnazjum 
  godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
  godz. 11.00 – uczniowie kl. 0 – III ze szkoły w Dziekanowie Leśnym i Sadowej 
  godz. 12.00 – uczniowie kl. IV–VI  ze szkoły w Dziekanowie Leśnym i Sadowej 
  godz. 19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
    4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętego Kazimierza – dzień imienin naszego 
Arcypasterza; z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta o godz. 19.00  
w intencjach wypominkowych; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja  
a po niej Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w sobotę o godz.17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego 
Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
    5. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci 
                                                godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych; 
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.  
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
    7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


