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Serdecznie zapraszamy !!! wszystkie 
Dzieci na spotkanie Oazy Dzieci Bo-
żych w każdy piątek, o godz. 16.30,  
w sali nad Lawendą.  
 

W sobotę o 9.00 zapraszamy na scholę. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 4, 21-30 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na luty: 
Ogólna: W intencji zakonnic i innych kobiet 
konsekrowanych - dziękując za ich misję i 
odwagę - aby nadal odkrywały nowe odpowie-
dzi w obliczu wyzwań naszych czasów. 
Diecezjalna: Za chorych, aby w modlitwie 
odnajdywali uzdrowienie i umocnienie. 
Parafialna: O światło Ducha Świętego dla 
każdego z nas. O pokój na świecie.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 

ŚWIATŁO  
I ZACZYN – bp 
Joseph E. 
Strickland 
Biskup Strickland  
jest jednym z najod-
ważniejszych przy-
wódców Kościoła w 
Stanach Zjednoczo-
nych. Wykorzystuje 
wszelkie sposoby, 
także media spo-
łecznościowe, by 
dotrzeć do innych 
ze słowem Chrystu-

sa. W swojej książce pokazuje, że odnowa 
Kościoła w ateizującym się świecie musi 
rozpocząć się od wiernych, którzy poważnie 
podchodzą do wiary, nie boją się do niej 
przyznawać i są gotowi ponieść ofiarę za 
głoszenie tego, co uważają za prawdę. Tacy 
ludzie staną się światłem i zaczynem dla 
świata. 

RÓŻANIEC W 
TRUDNYCH 
SPRAWACH 
ZE ŚWIĘTĄ 
RITĄ – ks. 
Teodor Sawie-
lewicz 
Ksiądz Teodor 
stworzył praw-
dziwy fenomen 
na skalę całego 
intemetu - Teo-
bańkologię, jed-
ną z najwięk-
szych wirtual-
nych grup mo-
dlitewnych, gromadzącą setki tysięcy ludzi 
pragnących wspólnie się modlić i oddawać 
Matce Bożej w opiekę. Wielu znajduje tutaj 
pocieszenie, pokój i oczyszczające łzy. Do 
rozważań różańcowych zaproszona została 
św. Rita. Przychodzi do ludzi, którzy modlą 
się za jej wstawiennictwem o rozwiązanie 
swoich beznadziejnych spraw, daje zrozu-
mienie, dotyka indywidualnie serc. Ta publi-
kacja jest o naszym życiu - jest opisem co-
dziennych sytuacji, rzuca na nie światło Bo-
że, światło różańca, pomaga zrozumieć i 
wcielić w życie miłość. 



Zapraszamy na spotkania "Randka dla mał-
żonków". Ruszamy od 4 marca, po mszy  

św. o godz. 18.00, w naszej parafii. 
Zapewniamy posiłek i opiekę nad dziećmi. 

Szczegóły na plakatach. 

FARGMENT LEGENDY:  

Nasza księgarnia czynna codziennie  
od 9.00 do 17.00 tel. Tel. 882 324 158  


