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„Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”
(Ps 103)
Kontynuujemy w naszej kaplicy, także dziś i w przyszłą niedzielę, rozpoczęte
w ubiegłym tygodniu modlitewne czuwanie popołudniowe przed
rozpoczynającym się Wielkim Postem, według tradycyjnego porządku:
parafianie z Burowa o godz. 15.00; parafianie ze Szczyglic o 15.30, a parafianie
z Balic o godz. 16.00. Zakończenie błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem o godz. 16.30.
W piątek, z racji I piątku miesiąca, odwiedziny chorych z komunią św., a po
południu okazja do spowiedzi i komunii św. w Szczyglicach od godz. 16.15
i zaraz po niej Msza św., a w Balicach od godz. 17.00 do 18.00 i Msza św.
wieczorna, w czasie której wspomnimy przypadający w tym dniu Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta niezłomna postawa patriotyczna, często
bardzo młodych Polaków, rodziła się z oporu przeciwko komunizacji Polski oraz
troski o swoją godność, podmiotowość i wolność dla siebie i całego narodu.
Nie zapominajmy o ich świadectwie miłości do Ojczyzny oraz wierze,
pamiętając w modlitwie wdzięczności. Na końcu kaplicy znajdują się ulotki
przedstawiające niektórych bohaterów.
W sobotę, z racji I soboty miesiąca, o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci
Niepokalanego Serca NMP z różańcem i Msza św. wieczorna z udziałem dzieci
przygotowujących się do I. spowiedzi i komunii św. oraz ich rodziców. Również
w sobotę, spotkanie ze służbą liturgiczną ołtarza (także z chętnymi kandydatami)
o godz. 9.30.
W przyszłą niedzielę na zakończenie ogłoszeń duszpasterskich, jedna z osób
należących do wspólnoty AA przy naszej parafii, udzieli krótkich, zwięzłych
informacji na temat funkcjonowania takiej wspólnoty, a po południu,
na zakończenie modlitewnych czuwań przed Wielkim Postem, członkowie
wspólnoty AA będą pełnili dyżur informacyjny w salce w domu parafialnym od
godz. 16.30 do godz. 17.30.
Po rozmowie z ks. arcybiskupem metropolitą na temat przydzielenia nam w tym
roku parafii patronackich wspierających budowę naszego kościoła, czterokrotnie
mniejszych niż mieliśmy dotychczas, okazało się, że była to niefortunna
pomyłka. Dlatego ksiądz arcybiskup postanowił, że przez najbliższy rok
kalendarzowy kuria będzie dodatkowo wspierać naszą budowę, aby zaplanowane
na ten rok prace nie ucierpiały i mogły być wykonane.

Zaś w przyszłym roku wrócimy do poprzednich mocnych dekanatów
patronackich i oddamy dług.
Misjonarze kapucyni zapraszają do udziału w akcji „Wyślij pączka do Afryki”,
za cenę 1 pączka dwoje afrykańskich dzieci otrzyma ciepły posiłek. Szczegóły
akcji na plakacie.
W najbliższy wtorek zapraszamy na arcyważne spotkanie rodziców młodzieży
z kl. VIII i III gimnazjum przygotowujących się do bierzmowania. Msza św.
o godz. 18.00, a po niej spotkanie w kaplicy.
Uczestnikom parafialnej, wrześniowej pielgrzymki do Grecji przypominamy
o upływającym z końcem lutego terminem wpłaty kolejnej raty.
Parafianom z Burowa 1, 2, 3 dziękujemy za sprzątanie kaplicy i złożoną ofiarę na
kwiaty. W najbliższym tygodniu o sprzątanie kaplicy w Balicach prosimy
parafian z Burowa 5, 5a, 147. Dziękujemy także za troskę o czystość w kaplicy
w Szczyglicach parafianom z ul. Słonecznej 14, w tym tygodniu o sprzątanie
prosimy parafian z ul. Rozalii Celakówny 5.
Zapowiedzi przedślubne
4/2019 Grzegorz Paczyński i Monika Pietraszek zam. w Rząsce
5/2019 Michał, Mateusz Zieliński zam. w Balicach
Elżbieta Pakuła zam. w Kobylanach

