
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
03  kwietnia  2022 

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
    1. „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” – mówi Jezus do 
przyłapanej na cudzołóstwie kobiety. Rozpoczynając drugą część Wielkiego 
Postu, która przygotowuje nas bezpośrednio do wydarzeń męki, śmierci  
i zmartwychwstania, chcemy stanąć w prawdzie wobec Boga. Niech  
w  nadchodzącym tygodniu otwierają się nasze serca na przemieniającą moc 
Boga, który pragnie ocalić każdego grzesznika. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu  
tajemnicy Krzyża i owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu: 
- Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i 18.30 dla dorosłych; 
- Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. 
    4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w wypominkach; intencje wypominkowe zostaną odczytane  
o godz. 17.30; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania w sali Jana 
Pawła II za prezbiterium; 
- w piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 natomiast po Mszy Świętej 
wyruszymy na Drogę Krzyżową ulicami Dziekanowa Leśnego /do figurki Matki 
Bożej – wzorem lat ubiegłych/; serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy 
prosząc o przyniesienie świec – zabranie lampionów oliwnych i pomoc  
w niesieniu Krzyża i nagłośnienia; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu  i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych. 
    5. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa – początek Wielkiego 
Tygodnia. Obrzęd poświęcenia palm podczas każdej Mszy Świętej.  
    6. Również w przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 13.00 szczególnie 
zapraszam dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.  
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego 
Gościa, które są wyłożone w kruchcie kościoła.  
    8. W kruchcie kościoła można nabyć palmy na Niedzielę Palmową lub złożyć 
ofiarę na kwiaty do grobu. Bóg zapłać za każdy dar na ten cel złożony.  
    9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
    10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
     



   11. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu 
Wielkiego Postu, wytrwałości w powziętych postanowieniach, solenizantom i 
jubilatom składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od 
Matki Bożej Królowej Rodzin. Pamiętajmy w codziennych modlitwach o 
sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu o 
pokój na Ukrainie,  w intencji wszystkich uchodźców i ludzi dobrej woli, którzy 
otworzyli przed nimi swoje serca i domy, o chorych i cierpiących, pracownikach 
służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


