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1. Spośród licznych przykazań regulujących codzienne życie jako najważniejsze 
Jezus wskazał przykazanie miłości. W pierwszym momencie może się wydawać, 
że to zawężenie Prawa, jednak po krótkim nawet zastanowieniu da się zrozumieć, 
że w istocie jest to jego pogłębienie. Nie chodzi już tylko o uczynki, lecz o ich 
motywację. O to, by zawsze i za każdym razem wynikały one z miłości. Prośmy 
dziś o głęboką miłość do Boga i bliźnich. 
2. Składam serdeczne podziękowanie pani Krystynie Wiśniewskiej i pani Kindze 
Tatko z Rodziną za ufundowanie obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i 
Jana Pawła II. Ich dar uświetnia naszą kaplicę a w przyszłości kaplicę boczną 
budowanego kościoła. Nasz Papież był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia i 
wierzymy, że nasza modlitwa a Jego wstawiennictwo będzie dla każdego z nas 
ogromnym darem od Boga. 
3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Naszą 
modlitwą w nadchodzącym czasie ogarniemy wszystkich siejących ziarno Słowa 
Bożego i uczących o największym przykazaniu. Prosić również będziemy, by nie 
zabrakło Apostołów Dobrej Nowiny we współczesnym świecie. 
4. Zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwo 
różańcowe jest odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w 
niedzielę o godz. 17.15. 
5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- w piątek święto Świętych Apostołów Szymona i  Judy Tadeusza. 
6. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy są wyłożone kartki, na które można wpisywać 
intencje modlitwy wypominkowej. 
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Najmłodszym polecam ostatni  
numer Małego Gościa. 
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.  
W minionym tygodniu trwały prace tynkarskie wewnątrz kościoła, wykańczano 
tył ściany frontowej  i dzwonnicę oraz przygotowano ją do pokrycia blachą. Całą 
wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.  
9. Wzorem ubiegłego roku przygotowano parafialny kalendarz na 2012 rok. 
Znajdują się w nim zdjęcia z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku, 
które przeżywaliśmy w naszej wspólnocie. Nabywać go można przy stoliku przed 
kaplicą jako cegiełkę przeznaczoną na zapłatę za prace wykończeniowe w kościele 
w cenie 20 zł. 


