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III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii o wypełnieniu się słów Pisma o tym,
że został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, a więźniom głosić wolność.
Utkwijmy nasz wzrok w Chrystusie podobnie jak to uczynili zgromadzeni
w synagodze, do których Jezus przemawiał. On niesie nam Dobrą Nowinę
i wolność, aby nas przemienić.
2. Dobiegła końca wizyta duszpasterska w naszej parafii. Składam serdeczne
podziękowanie wszystkim rodzinom, z którymi mogliśmy się spotkać w czasie
kolędy. Dziękuję za poświęcony czas, wspólną modlitwę i rozmowy o naszej
wspólnocie, każdą uwagę dotyczącą życia parafialnego, by nasza świątynia była
miejscem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dziękuję za każdą złotówkę
złożoną przy okazji odwiedzin kolędowych, która pozwoli zakupić materiały
potrzebne do zagospodarowania terenu dookoła kościoła: kostka – 700 m2,
obrzeża 500 m2 i kratka trawnikowa na parking – 1100 m2 (wymóg planu
zagospodarowania zatwierdzonego przy pozwoleniu na budowę).
W poniedziałek będę odwiedzał rodziny nieobecne podczas kolędy a rodziny, które
mają życzenie spotkania proszę o kontakt w zakrystii – ustalimy termin i czas.
3. Owocem spotkań kolędowych jest zainstalowane na próbę nowe nagłośnienie
naszej świątyni. Jeśli sprawdzi się ono w kościele (instalacja wskazana przed
wykańczaniem ścian bocznych kościoła) płatność zostanie rozłożona na 2 raty
w lutym i marcu. Cena nowego zestawu nagłośnienia wynosi 19500zł (wzmacniacz
i 12 głośników). Dotychczasowy system zostanie zainstalowany na chórze, gdzie
funkcjonuje prowizorka jeszcze z kaplicy na plebanii.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Święto Nawrócenia Świętego Pawła;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa Niedzielnego.
6. W zakrystii można zamawiać intencje mszalne – pamiętajmy o modlitwie za
powołanych do wieczności ale również polecajmy miłosierdziu Boga sprawy, które
nam leżą na sercu.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

