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 ▪ W najbliższych dniach w naszej parafii będzie się odbywała kanoniczna wizytacja 
biskupia. Jest to przewidziana prawem Kościoła wizyta pasterska biskupa, swoją 
genezą sięgająca czasów apostolskich, która ukazuje, że Biskup jest fundamen-
tem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja ma charakter zarówno 
kontrolny, ale też stanowi okazję do pogłębienia kontaktów Biskupa z wiernymi 
oraz z różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. 
Przypadającą w tym roku w całym dekanacie leśnickim wizytację przeprowadza 
bp Rudolf Pierskała. Jej plan w części dotyczącej naszej parafii jest następujący:
– poniedziałek (5 marca) – wizyta na lekcji religii w naszej szkole (PSP 2)
– piątek (9 marca)

17.00 – oficjalne powitanie biskupa przed kościołem, po czym nastąpi modlitwa 
przewidziana w rytuale oraz sprawozdanie gospodarcze

17.15 – Droga krzyżowa [prowadzi Ksiądz Biskup]
18.00 – Msza wizytacji 
19.30 – spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską (na plebanii)

– sobota (10 marca)
  9.00 – odwiedziny chorych w domach
11.00 – wizytacja kancelarii parafialnej
14.00 – nabożeństwo z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych oraz bło-

gosławieństwem lourdzkim
14.45 – spotkanie grup parafialnych (Koronka)
16.00 – spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania
16.30 – spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi

 ▪ W środę o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego od-
będzię się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nym: Drogę krzyżową wspólnie odprawiamy w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale 
z kazaniami pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego i in-
stytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.


