
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

24 lutego  2013 
II  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU 

    1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu przychodzimy, aby prosić o umocnienie 
naszej wiary. Prosta wiara Abrahama znalazła uznanie w oczach Boga. Warto 
byśmy w rozterkach naszej codzienności pamiętali o tym, że celem naszego życia 
jest niebo. Przemieniajmy się więc tak, abyśmy się tam wszyscy mogli spotkać. 
    2. Przeżywamy dziś w naszej wspólnocie dzień wizytacji kanonicznej. Naszą 
modlitwą ogarniamy przebywającego wśród nas Jego Eminencję Kazimierza 
kardynała Nycza. Niech Matka Boża ochrania Go dla dobra naszej diecezji  
a Męka Pana Naszego Jezusa umacnia w dźwiganiu krzyża codziennych 
obowiązków. 
    3. II niedziela Wielkiego Postu to niedziela pomocy Kościołowi w świecie.  
W tym roku przeżywamy ją pod hasłem: Pomagaj misjonarzom w Roku Wiary. 
Ogarniamy naszym wsparciem wszystkich głoszących miłość Boga do człowieka. 
    4. Dziś o godz. 16.00 Msza Święta dla dzieci i rodziców przed I Komunią 
Święta. 
    5. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; tego dnia również przypada Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych –  pamiętajmy tego dnia o modlitwie o wszystkich poległych  
i pomordowanych, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny i wywieśmy 
tego dnia flagę; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
    6. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci 
                                                godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych; 
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15.  
    7. W przyszłą niedzielę rozpoczną się parafialne rekolekcje wielkopostne. 
Prowadził je będzie ks. Łukasz Piórkowski wg planu: 
- w niedzielę nauki podczas każdej Mszy Świętej; 
- w poniedziałek, wtorek i środę: 
  godz. 8.00 – uczniowie gimnazjum 
  godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
  godz. 11.00 – uczniowie kl. 0 – III ze szkoły w Dziekanowie Leśnym i Sadowej 
  godz. 12.00 – uczniowie kl. IV–VI  ze szkoły w Dziekanowie Leśnym i Sadowej 
    8. Dziś po Mszach Świętych do puszki są zbierane ofiary przeznaczone na 
wsparcie rodziny po pożarze. Za każdy dar serca składamy Bóg zapłać. 
    9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
  10. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


