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Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus
gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje
się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana
Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte.
Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.
Zaczynając od dziś, niedzieli 18 kwietnia rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny, którego motywem
przewodnim są słowa: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego
Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Zachęcamy
do systematycznej lektury Pisma Świętego.
W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne
uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko
naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech.
DOBRY PASTERZ - Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe
powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Również za tydzień - 25.04.2021 będziemy gościć młodych ludzi zaangażowanych w dzieło
misyjne. Przyjadą aby podzielić się świadectwem i doświadczeniem pracy misyjnej. Projekt który
będzą wspierać to: Ośrodek dla uchodźców z Syrii i Iraku w Libanie. - zapewne będą
kwestować....więc potrzebna będzie jakaś dodatkowa złotówka a nawet złotówki. :)
W najbliższą niedzielę serdecznie zapraszamy na eucharystię o godz. 10.30. podczas której
będziemy się modlić w intencji ks. Jerzego i ks. Jarosława z okazji imienin.
Przypominamy, że przez cały obecny rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o
godz. 12.00 – zatem dzisiaj, pragniemy szczególnie błogosławić małżeństwa, które w danym miesiącu
obchodzą kolejną rocznicę ślubu. W czasie homilii będziemy rozważali tematykę teologii małżeństwa i
rodziny. Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pandemii pomagają w utrzymaniu naszej
parafii przez ofiary składane na tacę i do skarbonek w świątyni lub wpłaty na konto parafialne. Niech
dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

