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NIEDZIELA  PALMOWA 
    1. Razem z całym Kościołem wspominamy dziś wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
Chrystus przemienia tragiczne okoliczności swojego życia w dar miłości.  
U progu tej Mszy Świętej wzbudźmy w sobie pragnienie kroczenia za 
pokornym Panem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć także udział  
w tajemnicy Jego zmartwychwstania. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Składam serdeczne podziękowanie za udział w piątkowej Drodze 
Krzyżowej ulicami Dziekanowa Leśnego. Dziękuję wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie rozważań, poprowadzenie modlitwy przy poszczególnych 
stacjach, niesienie Krzyża i nagłośnienia oraz śpiew. Dziękuję dzieciom, 
młodzieży i dorosłym za piękne świadectwo wiary i wspólną modlitwę. 
    4. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali dziś  
o godz. 17.15. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
    5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek zapraszam do kancelarii wszystkich, którzy w czasie 
nadchodzących świąt przygotowują się do chrztu dzieci bądź mają inne sprawy 
kancelaryjne; 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych – adres osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i Eucharystii można podać w zakrystii; 
- w poniedziałek, wtorek i we środę po Mszy Świętej można skorzystać  
z sakramentu pokuty – w czasie Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie; 
Porządek Triduum Paschalnego: 
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii  
i Kapłaństwa; Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej adoracja 
Chrystusa w Ciemnicy do godz. 21.00; 
- Wielki Piątek – jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej; adoracja Chrystusa  
w Ciemnicy od godz. 9.00; tego dnia obowiązuje post ścisły; nabożeństwo Męki 
Pańskiej o godz. 18.00 i po nim adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 21.00; 
- Wielka Sobota – adorować Chrystusa w Grobie można od godz. 9.00 i 
święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 16.00 co 30 min.; 
Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00 na zewnątrz kościoła  
od poświęcenia ognia; na tę liturgię proszę o przyniesienie świec; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz. 6.00 ( kościół 
będzie otworzony o godz. 5.30 ); serdecznie zapraszam do udziału w procesji 
dziewczynki sypiące kwiatki, ministrantów, lektorów, mężczyzn do chorągwi  
i baldachimu; pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego z dodatkową 
Mszą Świętą o godz. 13.00. 
    



    6. Dziś 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, który jest 
wyłożony 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 Tygodnia a szczególnie Triduum Paschalnego, 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.


