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Wielkie święto całej naszej Rodziny Parafialnej

ŚW. KAROL BOROMEUSZ WIELKIM „SKARBEM”
NASZEJ PARAFII OTRZYMANYM W DARZE OD PANA BOGA
PRZEZ RĘCE KOŚCIOŁA

Dlaczego skarb???
Wystarczy się przyjrzeć życiu Naszego Patrona, by zachwycić się wielkością i bogactwem Jego
osobowości, myśli i tego czego dokonał w swoim krótkim, bo zaledwie 46 – letnim życiu.
Jako młoda parafia pragnąca wzrastać duchowo i materialnie chcemy wpatrywać się w naszego
Wielkiego Patrona, czerpiąc mądrość z Jego myśli, szukając inspiracji do naszego działania w Jego
twórczym życiu i wreszcie prosić Go o wstawiennictwo u Boga we wszystkich naszych poczynaniach.
Wdzięczni za takiego Patrona, cieszymy się Jego obecnością wśród nas i bierzemy z Niego przykład jak
żyć, aby być szczęśliwymi czyli ŚWIĘTYMI.
A OTO SŁOWA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA DO NAS:
Dlaczego dziwimy się, że święci byli o wiele silniejsi od nas? Miłość
ku Bogu powodowała w nich tę wielką miłości wytrwałość. My osiągniemy
tak wielką doskonałość tylko wtedy, jeśli pójdziemy ich śladami.
Myśli św. Karola Boromeusza na każdy dzień – 2 maja
Nauka Chrystusa jest ciągle ta sama i ma tę samą moc. Dlaczego więc
wielu nie odnosi tego samego skutku co kiedyś? Przyczyna leży w tym,
że wtedy serca były z ciała, podczas gdy teraz są one twardsze niż kamień
i żelazo.
Myśli św. Karola Boromeusza na każdy dzień - 21 maja
Cóż mi pomoże, gdy cały świat pozyskam, jeśli zgubię siebie samego? Od niedawna zrozumiałem,
że Bóg żąda ode mnie, abym dla Jego miłości czynił pokutę. Z Jego natchnienia stawiam bojaźń Bożą
i moje zbawienie ponad wszystko. Zamierzam więc uwolnić się od tych wszystkich więzów i schronić się
w klasztorze, by tam żyć tak, jak gdyby na świecie był tylko Bóg i ja.
Myśli św. Karola Boromeusza na każdy dzień - 4 listopada
Nie znajmy żadnej radości, jak tylko tę, by użyć wszystkich starań oraz gorliwości, aby zniszczyć starego
człowieka, a przyoblec się w nowego, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan.
Myśli św. Karola Boromeusza na każdy dzień - 8 listopada

„Od ostatniego odpustu nasza parafia zmieniła się nie do poznania...”

• Przenieśliśmy kaplicę z Betlejemki do nowego
budynku parafialnego...
• Nasi księża zamieszkali w domu parafialnym...
• Zmieniło się otoczenie przy kaplicy...
• Prace wykończeniowe na zewnątrz budynku
czynią go coraz piękniejszym...
• Odbyło się uroczyste poświęcenie nowej kaplicy.

Cieszymy się z tych naszych wspólnych osiągnięć. Gratulujemy ks. Proboszczowi tempa prac
budowlanych i talentu organizacyjnego. Jesteśmy dumni z Ciebie nasz Drogi księże
Proboszczu. Dziękujemy za Twoją ojcowską troskę o naszą Rodzinę Parafialną.

Moi Kochani!!!
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za Wasz wkład w naszą
Rodzinę Parafialną. Dziękuję za Waszą otwartość i pomoc
w budowaniu naszej wspólnoty, bo to dzięki Wam jest ona żywa.
Bóg Zapłać za wszelką życzliwość i rodzinną atmosferę w naszej
parafii. Dziękuję także za każdy dar materialny, co pomaga nam
rozwijać dzieło budowy.
Wszystkim składam wielkie Bóg Zapłać.
Zapraszam Was Moi Kochani, abyśmy nadal wzrastali w życiu duchowym naszej parafii
poprzez modlitwę i formację duchową w naszych grupach parafialnych (we Wspólnocie
Żywego Różańca, Wspólnocie Krwi Chrystusa, Wspólnocie Taize, Wspólnocie Caritas , Grupie
Biblijnej, Wspólnocie Ministranckiej, młodzieży przygotowującej się do pełnienia funkcji
animatora). Zachęcam do włączenia się w życie parafialne poprzez uczestnictwo
w tym, co aktualnie dzieje się w parafii.
Moi Drodzy!!!
Moim marzeniem jest, aby nasz dom parafialny napełnił się radością dzieci, twórczym
entuzjazmem i zapałem młodych oraz mądrością i doświadczeniem starszych parafian,
aby każdy parafianin dobrze czuł się w naszej parafii, odnalazł w niej swoje miejsce i nigdy
nie czuł się sam. Mam nadzieję, że z pomocą Bożą i naszego Patrona tak będzie.
Chciałbym z racji dzisiejszego Odpustu Parafialnego – Naszego Wspólnego Święta złożyć
piękne życzenia – wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej.
Życzę wiele radości i rodzinnej atmosfery w tak pięknym dniu. Życzę zdrowia, szczęścia
i pięknej miłości do najbliższych i świętości życia na co dzień.
Z odpustowym błogosławieństwem
Wasz Proboszcz
Do życzeń przyłączają się ks. Senior, ks. Sebastian i ks. Szczepan.

