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VI  NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
   1. Moralność według Jezusa to rzecz przekraczająca nasze rozumienie. 
Przywykliśmy do prawa – do jakiejś ściśle określonej sprawiedliwości. Jezus 
idzie znacznie dalej. Mamy wykraczać poza jego literę, nie szukając swojej, 
nawet słusznej korzyści, lecz drugiego człowieka. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
 - w poniedziałek Msza św. o godz. 9.00 w intencji wszystkich wspierających 
budowę naszej świątyni; tego dnia przypada święto świętych Cyryla i 
Metodego, patronów Europy; 
    3. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy okolo 
godz. 16.00 i w związku z tym codzienna Msza św. jest odprawiana od 
poniedziałku do piątku o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 18.00. Na czas wizyty 
duszpasterskiej zwracam się z gorącą prośbą o przypilnowanie 
czworonogów. W tym tygodniu odwiedzę mieszkańców następujących ulic: 
Poniedziałek 14.02 – ul. Władcy Pierścieni, Odysei, Piękna 
Wtorek 15.02 –  Turystyczna 1 - 35 
Środa 16.02 – ul. Turystyczna 39 do końca 
Czwartek 17.02 – ul. Strzelecka, Środkowa 
Piątek 18.02 – ul. Wrzosowa, Zagórze 
Jeśli kogoś w czasie kolędy pominąłem lub jest nową rodziną w naszej 
wspólnocie proszę o kontakt w celu wyznaczenia dogodnego terminu 
spotkania.  
    4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.  
    5. Wszystkim dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom, którzy rozpoczęli 
czas ferii zimowych życzymy wspaniałego wypoczynku (niekoniecznie poza 
domem) i radosnego powrotu za 2 tygodnie do obowiązków szkolnych. 
    6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na rzecz naszej budującej 
się świątyni. W miarę możliwości pogodowych trwają prace przy budowie 
naszego kościoła: wymurowany został jeden z trzech szczytów na kościele 
oraz zakupiona została część cegły potrzebna do zakończenia prac 
murarskich.  Wszystkie rodziny naszej wspólnoty polecam Matce Bożej 
Królowej Rodzin. 
    7.  Ponieważ w tym roku mija 30 rocznica śmierci Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego (28 maja 1981 r.) wszystkie dzieci bardzo serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Regulamin 
konkursu jest do pobrania ze stolika z gazetami oraz na stronie internetowej 
parafii. 


