17.02.2019
6 niedziela zwykła. Rok C
WSTĘP
GOŚCIMY
w naszej Parafii Ks. Roberta Śliwowskiego dyrektora ekonomicznego WSD w Łomży.
MISJONARZE
W dzisiejszą niedzielę otaczamy swoją modlitwą misjonarzy. Po mszach św. w całej diecezji będą
zbierane ofiary do puszek na wsparcie ich działalności misyjnej.

OGŁOSZENIA
ADORACJA
wieczorne adoracje GLORIOSY Trinita, począwszy od marca do świąt Wielkiej nocy, będą
przeniesione z piątku na czwartek (o godz. 19.30).
PASJA
Mamy już ok. 18. aktorów do PASJI w reżyserii p. Sławomira Konarzewskiego. Zostało kilka wolnych
ról, w których można się wykazać. Zapraszamy PANÓW do wcielenia się w rolę legionistów, Kajfasza
czy diakona Szczepana. Pierwsza próba odbędzie się już w najbliższą sobotę o godz. 9.30 na plebanii
przy ul. Kopernika.
BOŻE MIŁOSIERDZIE
W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia KAPLICY adoracyjnej zaprosiłem do naszej parafii
SIOSTRY Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik i Warszawy. Siostry przyjadą za tydzień w niedzielę, by
przypomnieć nam ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA oraz rolę eucharystii i adoracji w życiu
duchowym; zapraszam także do poczytania więcej na temat orędzia miłosierdzia Bożego na stronie
internetowej https://www.faustyna.pl/zmbm/swieta-siostra-faustyna/.
Będzie to także możliwość wsparcia tego zgromadzenia naszą ofiarą.
Żeby zgłębiać łaskę Miłosierdzia Bożego musimy najpierw zapoznać się z przesłaniem s. Faustyny
zawartym w Dzienniczku. Chciałbym zatem zachęcić do zakupienia i posłuchania płyty „Dzienniczka
s. Faustyny”; jest to szczególna propozycja do osób starszych, którym trudno czytać; ja sam chętnie
słucham tej płyty jadąc samochodem.
Zachęcam do nabycia tego pięknego wydania w promocyjnej cenie 30 zł. (10 zł taniej)
https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/audiobook-dzienniczek-sw-siostry-faustyny
A w kolejne niedziele będzie co najmniej kilka ciekawych tytułów nt. Bożego Miłosierdzia.
GŁOS katolicki
- „ostatnia próba Kościoła” - o manifeście Kardynała Mulllera,
- „w Panamie było bosko” - świadectwa wolontariuszy,
- „różaniec w kolorze moro” – o różańcu w wojsku,
- „wobec pokus na modlitwie” – co robić by wytrwać w trakcie modlitwy

verte

ZA TYDZIEŃ
IV Niedziela miesiąca, nasze OFIARY składane na tace przeznaczymy na opłacenie rachunków za
ogrzewanie w kościele. Już dzisiaj dziękujemy za wsparcie.
*****
SPOZA Parafii
BIBLIOTEKA
Biblioteka Publiczna, w niedzielę 24 lutego br. o godz. 14.00, organizuje Kurpiowskie Inspiracje z
Kapelą MIÓD NA SERCE. Będzie to okazja do posłuchania i zagrania na tradycyjnych instrumentach
ludowych. Spotkanie odbędzie się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Wiźnie /bezpłatnie/.

