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   1. „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” – usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. 
Być może też mamy wrażenie, jakbyśmy zostali wyprowadzeni na pustynię. Może 
wiara w nas osłabła, może trudno się modlić, a w sercu czujemy pustkę. Może 
ciężko już nam walczyć z pokusami i wydaje się, że Bóg milczy lub o nas zapomniał. 
Jezus, będąc kuszonym na pustyni, oparł się na Słowie Bożym. I to jest dla nas 
podpowiedź, jak w takich trudnych pustynnych chwilach nie zwątpić, ale pozostać 
wiernym Panu Bogu. Rozpoczynający się Wielki Post jest dobrym momentem, żeby 
po Biblię często sięgać i czytać ją samemu lub wspólnie ze swoimi bliskimi. 
   2. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – czas refleksji i nawrócenia. Rekolekcje 
wielkopostne rozpoczną się 26 III  natomiast zadania ze Zdrapki Wielkopostnej są 
podawane na parafialnej stronie: www.parafiadziekanow.pl. Nabożeństwa 
pomagające w rozważaniu Męki Pańskiej są odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży   
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w wypominkach; 
- we środę o godz.19.00 próba chóru dorosłych; 
- w piątek po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Msza Świętej wymiana tajemnic 
różańcowych. 
   4. Dziś Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Ojczyzna” serdecznie zaprasza na Mszę 
Świętą o godz. 11.30 podczas której w naszym kościele zostanie odsłonięta 
pamiątkowa tablica poświęcona Ince – Danucie Siedzikównie. Po Uroczystości 
odsłonięcia tablicy i zakończeniu Mszy Św. Stowarzyszenie Dobro Wspólne 
Ojczyzna zaprasza wszystkich oficjalnych gości na spotkanie w Sali Jana Pawła II 
na tyłach kościoła. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzana będzie nowa książka, 
wydana pod redakcją księdza doktora Jarosława Wąsowicza „Danuta Siedzikówna 
ps. „Inka” (1928-1946). Pamięć i tożsamość” a dla wszystkich uczestników 
Uroczystości z inicjatywy pana Burmistrza Urząd Miasta przygotował gorącą 
grochówkę. 
   5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. We czwartek 9 III o godz. 18.45 obowiązkowa próba dla wszystkich dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej  
o godz. 11.30 będą do odebrania stroje komunijne. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.  

 


