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VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Przychodzimy na Mszę św. spotkać się z Bogiem, podziękować Mu za Jego 
miłość i opiekę. Słuchamy również Bożego nauczania. Jezus dziś mówi: „Czemu to 
widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?”. 
Zacznijmy nawrócenie od siebie zamiast koncentrować się na słabościach innych. 
Nikt z nas przecież nie jest bez grzechu. Stańmy w prawdzie przed Bogiem, 
wyznając Mu nasze winy, i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy wydawali 
dobre owoce w codziennym życiu. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętego Kazimierza, królewicza – dzień imienin naszego 
Pasterza Kard Kazimierza Nycza; Msza Święta w intencji wszystkich wiernych 
zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; Msze Święte z obrzędem 
posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 i 19.00; w środę popielcową 
obowiązuje post ścisły – nie tylko powstrzymanie się od potraw mięsnych ale 
ograniczenie ilości posiłków; serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające 
rozważać Mękę Pańską: Droga Krzyżowa w piątek a Gorzkie Żale w niedzielę  
o godz. 17.15; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
wspólnoty Krwi Chrystusa i Msza Święta w ich intencji; 
- w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15 dla dzieci a po Mszy Świętej dla 
młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 19.30; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec a po 
Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych; 
   3. W przyszłą niedzielę, 1-szą Wielkiego Postu , rozpoczną się w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne – renowacja Misji Świętych. Nauki będą głoszone w 
niedzielę podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i we środę: 
godz. 8.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży z kl. VII, VIII i III gimnazjum 
godz. 9.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
godz. 11.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci z kl. 0 – III 
godz. 12.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci z kl. IV – VI 
godz. 19.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych 
Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek podczas nauk a dla dorosłych podczas 
Mszy Świętej o godz. 9.00 i od godz. 18.30; 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
   6. W terminie 29 04 – 04 05 organizowana jest pielgrzymka samolotem do 
Hiszpanii. Szczegóły tej pielgrzymki w gablocie ogłoszeniowej. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 



   

 8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym 
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


