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1. Podejmując w życiu różne zadania nie zawsze zastanawiamy się co w
przyszłości z nich zostanie. Dziś Pan Bóg przypomina nam jak bardzo nietrwałe
są bogactwa ziemskie. Dlatego bardziej trzeba nam szukać sposobów, aby poznać
Boga i nawiązać z nim zażyłą relację, która wszystko przetrzyma. Wtedy możemy
liczyć na Jego dostrzegalne działanie w naszym życiu.
2. W minioną środę JE Kazimierz kardynał Nycz udzielił naszej młodzieży
sakramentu bierzmowania. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania tej uroczystości: młodzieży, ich rodzicom i
animatorom przygotowującym młodych – paniom Anicie Kaliszewicz i Dorocie
Pawlak jak również wszystkim uczestnikom środowej liturgii. Wierzę, że dary
Ducha Świętego będą owocowały w sercach młodych na chwałę Pana Boga i ku
pożytkowi ich rodzin.
3. Od jutra rozpoczyna się miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej.
Zapraszam do wspólnego odmawiania różańca dzieci, młodzież i dorosłych.
Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Na sercach wiszących na ścianie
uczestnicy mogą przyczepiać kwiatki symbolizujące obecność jako dar dla Maryi.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we czwartek o godz.17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
5. Przypominam, iż w związku z przypadającym w niedzielę 14 X Dniem
Papieskim organizowany jest konkurs plastyczny pt „Moje spotkanie z Janem
Pawłem II”. Do przygotowania prac zapraszamy całe rodziny.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej którą można nabyć w zakrystii.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym
tygodniu zakończono prace budowlane przy kościele i zostanie on zgłoszony do
odpowiednich instytucji w celu uzyskania pozwolenia na częściowe użytkowanie.
Pozostają już tylko sprawy związane z uregulowaniem należności za wykonane
zadania budowlane. Ofiary w przyszłą niedzielę, jako 2-ga miesiąca, są
specjalnym wsparciem tego wspólnego dzieła i za każdy dar już dziś składam
serdeczne Bóg zapłać. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej
Królowej Rodzin.

