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1. Woda o której Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, to symbol Ducha 
Świętego i życia wiecznego. Objawia tę prawdę kobiecie, Samarytance, 
wielokrotnie zmieniającej mężczyzn. Każdy, kto uwierzy w Jezusa i pić 
będzie ze źródła Ducha Świętego, ma szansę na życie wieczne. 
2. Wszystkich gorąco zachęcam i zapraszam do wspólnego rozważania męki 
Pana Jezusa podczas tradycyjnych nabożeństw: 
DROGI  KRZYŻOWEJ w piątek o godz. 17.15  dla dzieci 
                                                          o godz. 18.30  dla młodzieży i dorosłych 
GORZKICH  ŻALI w niedzielę o godz. 17.15. 
3. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Romana Ceglarka, 
wykładowcę katechetyki  z seminarium duchownego w Częstochowie oraz 
animatora śpiewu pana Grzegorza, którzy poprowadzą rekolekcje 
wielkopostne . Poprowadzą oni w poniedziałek, wtorek i środę rekolekcje w 
naszej parafii wg następującego planu:                                                
godz. 8.00 – gimnazjum 
godz. 9.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych 
godz. 11.00 – szkoła podstawowa kl. 0 – III 
godz. 12.00 – szkoła podstawowa kl. IV – VI 
godz. 19.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych i młodzieży. 
Bardzo gorąco zachęcam do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty: 
spowiedź każdego dnia będzie podczas porannej Mszy świętej i po południu 
od godz. 18.00. Ostatniego dnia rekolekcji podczas wieczornego spotkania 
rekolekcyjnego do naszej wspólnoty przybędzie ks. bp Stanisław Stefanek. 
Wszystkich gorąco zapraszam do wspólnej modlitwy i dobrego 
wykorzystania czasu Wielkiego Postu. 
 4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszo piątkowa; 
- w sobotę Msza święta o godz. 18.00 w intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu NMP. 
5. Dziś o godz. 16.00 Msza święta dla dzieci i rodziców przed uroczystością I 
Komunii świętej. Po Mszy świętej na świetlicy w domu parafialnym rodzice 
będą mogli odebrać stroje komunijne. 
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzieciom polecam ostatni numer 
Małego Gościa. 
 
 
 



7. W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 11.30 dzieci i rodzice 
zaprezentują nam spektakl słowno-muzyczny o Janie Pawle II przed 
zbliżającą się 6 rocznicą odejścia do Domu Ojca. Wszystkich na to 
przedstawienie gorąco zapraszam.  
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę kościoła. W 
minionym tygodniu prowadzone były prace porządkowe wokół świątyni. 
Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 
9. Bóg zapłać za odpowiedź na apel biskupów i złożony dar do puszki dla 
poszkodowanych w Japonii. 


