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VI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Podążanie za Chrystusem jest wymagające. Mądrość polega na tym, żeby nie
tylko przestrzegać Bożych przykazań, lecz także angażować w to swoje serce.
W psalmie dziś zaśpiewamy: „Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem”. Niech nasz udział we Mszy św. będzie nie tylko
wypełnieniem przykazania, ale również wchodzeniem w Bożą obecność
i wsłuchiwaniem się w słowa, które Bóg kieruje do każdego z nas.
2. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim Rodzinom za serdeczne przyjęcie, spełnioną prośbę o zabezpieczenie
czworonogów, wspólną modlitwę i wszystkie rozmowy o życiu naszej parafii. Bóg
zapłać za każdy dar na rzecz prowadzonych prac przy naszej świątyni. Niech
wszystkim Nasza Patronka wyprasza potrzebne łaski.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele;
- we wtorek święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i indywidualna adoracja
Najświętszego Sakramentu – serdecznie zapraszam.
4. W sklepiku obok kruchty z inicjatywy parafian zorganizowany jest kiermasz
wypieków na rzecz Rodziny, której Mama powołana została do wieczności. Środki
materialne mające opłacić leczenie nowotworowe zostaną przeznaczone na rzecz
osieroconego dziecka.
5. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. W zakrystii można również
nabywać nasz kalendarz parafialny.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. W kruchcie wolontariusze Stowarzyszenia Dobro Wspólne prowadzą po
wszystkich Mszach Świętych zbiórkę srebra, z którego będzie wykonane „Serce dla
Inki” - dar naszych parafian. Tablica wraz z Sercem zostaną odsłonięte w naszym
kościele 5 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Wszystkim
dzieciom odpoczywającym na feriach życzę wspaniałego wypoczynku i radosnej
zabawy. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

