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   1. „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” – woła dzisiaj do nas 
św. Paweł. Pojednać się z Bogiem to wyznać swoje grzechy w sakramencie 
spowiedzi. Pojednać się z Bogiem to także przyjąć Boże przebaczenie. Miłosierny 
Bóg Ojciec wypatruje naszego powrotu. Nie czyni wyrzutów, przyjmuje swoje 
skruszone dziecko, bierze w ramiona. To się dokonuje także podczas Eucharystii. 
To od naszej duchowej postawy zależy, na ile pojednamy się z Bogiem. On na nas 
czeka, wybiega naprzeciw.   
   2. Dziś rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki dla 
dorosłych i dzieci i młodzieży będzie głosił ks. Karol Lipczyński. Nauki będą 
głoszone w poniedziałek, wtorek i środę: 
- godz. 8.00 – gimnazjum; 
- godz. 9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych; 
- godz. 11.00 – dzieci z kl. 0-3 ze szkoły podstawowej w Dziekanowie i Sadowej; 
- godz. 12.00 – dzieci z k. 4-6 ze szkoły podstawowej w Dziekanowie i Sadowej; 
- godz. 19.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych. 
Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek a dla dorosłych podczas porannej Mszy 
Świętej i od godz. 18.00 w poniedziałek, wtorek i środę. 
   3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające nam rozważać Mękę 
Pańską: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15 a w piątek  
Droga Krzyżowa: godz. 17.15 dla dzieci 
                               godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 19.00 w intencjach wypominkowych – intencje 
wypominkowe będą odczytane o godz. 18.30; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a Msza Święta wieczorna w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca i po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
    5. Dziś po Mszy Świętej wieczornej, ok godz. 19.00, serdecznie zapraszam na 
spotkanie w salce za prezbiterium młodzież grającą na jakimkolwiek instrumencie 
oraz pragnącą uwielbiać Boga poprzez śpiew.  
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.   
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Ofiary 
składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na spłatę nagłośnienia  
w kościele. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 


