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  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

   1. „Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie” – słyszymy podczas liturgii 
w tę Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu. Każdy kolejny dzień jest dla nas okazją do 
nawrócenia. Otrzymujemy niczym drzewo figowe z dzisiejszej Ewangelii potrzebny 
do tego nawóz, czyli Słowo Boże i sakramenty. Okres Wielkiego Postu to czas 
szczególny i od nas zależy, jak go wykorzystamy. Nie zmarnujmy tej szansy, którą 
otrzymaliśmy od Boga, aby wydać owoce.    
   2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające nam rozważać Mękę 
Pańską: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15 a w piątek  
Droga Krzyżowa: godz. 17.15 dla dzieci 
                               godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu  
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek święto Świętego Kazimierza, królewicza; przed południem odwiedziny 
chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; Droga Krzyżowa: dla dzieci  
o godz. 17.15 a dla młodzieży i dorosłych po Mszy Świętej ok godz. 18.30; po Drodze 
Krzyżowej spotkanie młodzieży przygotowującej się do ŚDM w Krakowie; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; Msza Święta wieczorna  
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP; 
    4. Dziś po Mszy Świętej wieczornej, ok godz. 19.00, serdecznie zapraszam na 
spotkanie w salce za prezbiterium młodzież grającą na jakimkolwiek instrumencie 
oraz pragnącą uwielbiać Boga poprzez śpiew. 
    5. Dziś również, z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas. 
Za każdy dar będący jałmużną wielkopostną na rzecz bliźnich serdeczne Bóg 
zapłać. 
    6. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 
Nauki dla dorosłych i dzieci i młodzieży będzie głosił ks. Karol Lipczyński. Nauki 
będą głoszone w niedzielę podczas każdej a w poniedziałek, wtorek i środę : 
- godz. 8.00 – gimnazjum 
- godz. 9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych 
- godz. 11.00 – dzieci z kl. 0– 3 ze szkoły podstawowej w Dziekanowie i Sadowej 
- godz. 12.00 – dzieci z k. 4–6 ze szkoły podstawowej w Dziekanowie i Sadowej 
- godz. 19.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych 
Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek a dla dorosłych podczas porannej Mszy 
Świętej i od godz. 18.00 w poniedziałek, wtorek i środę. 
    7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.   
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


