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03 LUTEGO  2013 
IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

    1. Przychodząc na niedzielną Mszy św. często czujemy się zmęczeni 
codziennymi obowiązkami. Związane z nimi troski i niepokoje nieraz odbierają 
radość z życia. Dzisiaj św. Paweł podpowiada nam jak to zmienić. W drugim 
czytaniu usłyszymy: „Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą”. Warto abyśmy podczas tej Mszy św. potrafili doświadczyć jak Bóg 
dotyka naszych serc czyniąc je bardziej zdolnymi do dzielenia się miłością. 
    2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.  
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek  Msza Święta poranna w intencjach wypominkowych; 
- we czwartek Msza Święta poranna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta o godz. 18.00 w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
    4. Trwa duszpasterska wizyta w naszej parafii. W związku z nią Msza Święta 
od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 
18.00. Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o 
stosowne zabezpieczenie czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na 
znak oczekiwania na spotkanie kolędowe. Jeśli są nowe rodziny proszę o kontakt 
w celu umówienia się na wizytę duszpasterską. Plan spotkań kolędowych: 
Poniedziałek  4 II – ul. Wiklinowa 
Wtorek 5 II – ul. Sienkiewicza 
Środa 6 II - ul. Bolka i Lolka 
Czwartek 7 II – ul. Kaczki Dziwaczki i Waligóry 
Piątek  8 II – ul. Kota w Butach, Koszałka Opałka i Dobrej Wróżki.  
Serdeczne Bóg zapłać za miłe spotkania i ofiary składane na budowę kościoła. 
    5. W związku ze zbliżającym się czasem Wielkiego Postu zwracam się z prośbą 
o przyniesienie palm święconych w ubiegłym roku. Palmy będzie można zostawić 
w specjalnym koszu w kruchcie kościoła.  
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej,  którą można nabyć w zakrystii. 
Przyjmowane są intencje mszalne na 2013 rok.  
    7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Wszystkim 
odpoczywającym na zimowiskach życzę owocnego odpoczynku. Całą wspólnotę 
powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


