VII Niedziela Zwykła "C"

1. W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar
handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

2.W dzisiejszej liturgii słowa Bożego Chrystus zachęca nas, abyśmy nie podnosili ręki na
nikogo, nawet na nieprzyjaciela, bo każdy jest dzieckiem Bożym. Jest to wezwanie, które
rzeczywiście nas przerasta. Sami nie potrafimy mu sprostać. Możemy na nie odpowiedzieć
jedynie mocą Chrystusa. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń,
doznanych krzywd i niesprawiedliwości. W tej Eucharystii prośmy, by nasze serca poddały się
Jego miłości.

3.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o
godz. 17.00.

4.W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Nabożeństwa eucharystyczne w piątek po Mszy świętej o godz. 17.00 i. W pierwszą
sobotę miesiąca po Mszy świętej o godz. 17.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi oraz modlitwy w intencji rodzin naszej parafii.

5.Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi św. w piątek od godz. . 16.30.
Zapraszam nade wszystko młodzież do Bierzmowania oraz dzieci po I Komunii św..

6.Chorych z miesięczną posługą sakramentalną odwiedzę w I piątek od godz. 10.00 do
14.00.

7.W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech
tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej
wieczornej odśpiewamy „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece.

8.W sobotę zapraszamy do wyjazdu do Pelplina, gdzie w bazylice katedralnej odbędzie
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się uroczystość święceń biskupich ks. prał. dra Arkadiusza Okroja.
O godz. 11.00 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ryszarda Kasyny, przy
współudziale abpa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz
przedstawicieli Episkopatu Polski. Ogarnijmy modlitwą i duchowym wsparciem Księdza
Biskupa Nominata, aby z Bożą pomocą mógł wiernie wypełniać posługę biskupią.

9.W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam o godz. 15.00 do kościoła Bożego Ciała na
kolejną akcję „Promieni Miłosierdzia”. Modlić się będziemy wraz z siostrami w intencji
wszystkich osób konsekrowanych.

10.Zachęcam do lektury prasy katolickiej ( Pielgrzym, Wzrastanie, W rodzinie, Misjonarz i
inne czasopism o tematyce misyjnej),
którą
można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła.

11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie
jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz
wszelkiej pomyślności
.
„Szczęść Boże”.

ks.Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)
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