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III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

  1. W kolejną Niedzielę Wielkiego Postu rozważamy fragment Ewangelii  
o wypędzeniu kupców ze świątyni. Z jednej strony Jezus chciał oczyścić to miejsce 
oddawania czci Bogu, przywrócić mu godność i szacunek. Jednak ten fragment 
kryje w sobie głębszy sens – Jezus oczyszcza dzisiaj nasze serca ze złych pragnień  
i skłonności. Od momentu chrztu jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nie 
pozwólmy, by ziemskie dobra zajęły w naszych duszach przestrzeń należną Bogu. 
  2. W trwającym okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa: 
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15 
Droga Krzyżowa – godz. 17.15 - dzieci 
                                 godz. 18.30 – młodzież i dorośli 
  3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich ofiarodawców; tego 
dnia o godz. 19.00 próba śpiewu dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 
Świętej; 
- we wtorek lub we czwartek o godz. 18.40 próba przy konfesjonale dla dzieci 
komunijnych; 
- w piątek przypada 2-ga rocznica wybory na stolicę piotrową papieża Franciszka; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i różaniec a Msza Święta wieczorna w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.  
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 
Nauki będzie głosił ks. Tomasz Zaperty, diecezjalny duszpasterz ds. młodzieży, 
odpowiedzialny za przygotowania do ŚDM w 2016 roku. W niedzielę nauki będą 
głoszone podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę wg planu: 
godz. 8.00 – gimnazjum (tylko poniedziałek i wtorek) 
godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
godz. 11.00 – dzieci z kl. 0-III (tylko poniedziałek i wtorek) 
godz. 12.00 – dzieci z kl. IV – VI (tylko poniedziałek i wtorek) 
godz. 15.00 – Msza Święta dla dzieci z kl. 0 –VI i gimnazjum (tylko środa) 
godz. 19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych. 
Spowiedź podczas rekolekcji dla dzieci i młodzieży we wtorek a dla dorosłych  
o godz. 9.30 i od godz. 18.00. 
  5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
  7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła, 
szczególnie w dzisiejszą niedzielę, który pozwala w nim kontynuować prace 
wykończeniowe. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na posadzkę do naszego 
kościoła. Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 


