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III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
To wezwanie dzisiaj nie traci na aktualności. Nawet jeśli regularnie chodzimy do
kościoła i się modlimy, to też potrzebujemy nawrócenia, aby być jeszcze bliżej Boga.
Wielokrotnie słuchamy Ewangelii. Na ile jednak wierzymy w słowa w niej zawarte?
Wsłuchiwanie się swoim sercem, w skupieniu i z wiarą w Słowo Boże, to część
składowa naszego nawrócenia.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek przypada 5 rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa,
Prymasa Polski;
- we czwartek święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła;
- w piątek z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem Świętego
Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i składanych do puszki przy żłóbku;
z powodu wizyt kolędowych nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu –
powrócimy do tej praktyki po ich zakończeniu.
3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. W zakrystii można
jeszcze nabywać nasz kalendarz parafialny na 2018r.
4. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie
spotkania w minionym tygodniu i ofiary składane na prace przy naszej świątyni.
Rozpoczynamy wizyty od godz. 16.00 i na czas jej trwania zwracam się z prośbą
o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie widoczności numeru i działania
dzwonka. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania
i odprowadzenie księdza do sąsiadów. Rodziny, które jeszcze nie miału kolędy
proszę o kontakt w zakrystii. Z racji wizyt kolędowych z wszelkimi sprawami
kancelaryjnymi zapraszam do zakrystii po Mszy Świętej.
W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy:
22 I poniedziałek – Niska, Kraszewskiego, cd. Sawickiej, Szymczaka
23 I wtorek – Asnyka, Reymonta
24 I środa – Miła 1 – 40 włącznie
25 I czwartek – Miła 41 do końca, Lotników Alianckich
26 I piątek – Turystyczna, Piękna
Program tegorocznej wizyty jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.
Duszpasterską posługę pełnią dodatkowo o. Zbigniew i o. Juan Carlos Araya ze
zgromadzenia Ojców MB Pocieszenia z ul. Rolniczej.
5. Przy wyjściu z kościoła z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki
na posadzkę do naszej świątyni. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w tygodniu a dzieciom
i młodzieży owocnej regeneracji sił w czasie ferii zimowych.

