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1. W trakcie dzisiejszej Eucharystii prośmy Boga, by oczyścił nasze oczy ze 
ślepoty grzechu, byśmy nie byli jak faryzeusze uważający się za 
sprawiedliwych. Niech Boże światło pomoże nam powstać z naszych 
grzechów i dążyć do zmartwychwstania. 
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. Całej naszej wspólnocie parafialnej pragnę złożyć serdeczne 
podziękowanie za udział w rekolekcjach parafialnych. Dziękuję ks. 
Romanowi Ceglarkowi i panu Grzegorzowi za wygłoszone nauki słowem 
mówionym i śpiewanym. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy 
byli zaangażowani w przygotowanie i prowadzenie tych dni skupienia: 
dyrekcji i nauczycielom ze szkół w Dziekanowie Leśnym i Sadowej, 
katechetom, stowarzyszeniu parafialnemu i tym paniom, które sprawiły, że 
nikt nie chodził głodny. Bóg zapłać. 
 4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza święta w intencji wspominkowej; 
- we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
- we czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza 
święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- we czwartek również o godz. 18.30 w kaplicy próba dla dzieci przed  
I Komunią świętą i Rocznicą / kl. II i III /; 
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza święta o godz. 18.00            
w intencji Róż Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
5. W przyszłą niedzielę przed kaplicą będzie można nabyć tradycyjne 
palemki. 
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: polecam Gościa niedzielnego z 
płytą zawierającą pielgrzymki Naszego Papieża do Ojczyzny – cena 
wyjątkowo 7 złotych. 
7. Zapraszam na spektakl słowno-muzyczny o Janie Pawle II z racji 6 
rocznicy odejścia do Domu Ojca. Przedstawienie odbędzie się po Mszy 
świętej o godz. 11.30 tj. ok. godz. 12.00.  
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.  
W minionym tygodniu wybudowano część chodnika wokół kościoła, 
mocowano stalowe elementy kopuły i przykryto deskami część dachu 
kościoła. 
Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 


