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II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
   1. Jezus na Górze Tabor przemienił się wobec uczniów, aby przed czekającą Go 
męką zobaczyli Jego chwałę. Niech nasz udział we Mszy św. będzie wejściem na 
górę, żeby spotkać się z Bogiem i cieszyć się z Jego obecności. W ciężkich 
sytuacjach, których doświadczamy w naszej codzienności, nieraz trudno zachować 
w sobie nadzieję. Pamiętajmy jednak, że nasza ojczyzna jest w niebie, na co zwraca 
nam dziś uwagę św. Paweł. 
   2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   3. Składam serdeczne podziękowanie za udział w rekolekcjach wielkopostnych – 
renowacji Misji Świętych. Wierzę, że słowo o. Konstantego, o rozeznawaniu celu 
życia, zdejmowaniu masek, przypomnienie sobie o obowiązkach wobec rodziny, 
Ojczyzny i bliźniego pomoże nam owocnie przygotować się do świąt. 
   4.  Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające rozważać Mękę Pańską: 
Droga Krzyżowa w piątek a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP; o godz. 19.00 
spotkanie dla młodzieży z kl. III gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania; 
- w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15 dla dzieci a po Mszy Świętej dla 
młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 19.30. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   8. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na ławki do naszego kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   9. W terminie 29.04–04.05 organizowana jest pielgrzymka samolotem do 
Hiszpanii. Szczegóły tej pielgrzymki w gablocie ogłoszeniowej. 
  10. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
  11. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
  12. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym 
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


