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   1. Bóg troszczy się o każdego z nas, zna nasze potrzeby. Dzisiaj usłyszymy 
wezwanie: „Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego Sprawiedliwość,  
a wszystko będzie wam dodane”. Niestety łatwo jest ulec niepokojom o naszą 
codzienność. Może też pojawia się w nas pragnienie, żeby mieć coraz więcej rzeczy, 
także najnowszy sprzęt, a koszyk w markecie zapełniamy bez umiaru. Jezus mówi 
„Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm?”. Kiedy poddajemy się zbytniej trosce  
o dobra materialne i za bardzo się na nich skupiamy, tracimy z oczu to,  
co najważniejsze – królestwo Boże, a przy tym gubimy sens naszego 
chrześcijańskiego życia. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; tego dnia Msze Święte z obrzędem 
posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 dla dzieci i 19.00; we środę obowiązuje 
post ścisły – powstrzymanie się od potraw mięsnych i ograniczenie ilości posiłków; 
nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki Pańskiej będą odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży 
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu  
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę nie ma spotkania scholii dziecięcej; Msza Święta o godz. 18.00 w intencji 
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP. 
   3. W przyszłą niedzielę, 5 marca, Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Ojczyzna” 
serdecznie zaprasza na Mszę Świętą o godz. 11.30 podczas której w naszym kościele 
zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Ince – Danucie Siedzikównie.  
   4. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   6. W kruchcie kościoła do puszki zbierane są ofiary na Caritas. Za każdy dar  
z serca płynące Bóg zapłać. 
   7. 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 nadchodzącym tygodniu. 


