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XX  Niedziela  Zwykła 

 
   1. Jezus powiedział do kobiety kananejskiej, która prosiła Go o uzdrowienie 
córki: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!”.  
Po raz kolejny słyszymy, jak ważna jest wiara. Ta kobieta mogła się zniechęcić, 
ponieważ Jezus na początku ją zignorował. Kiedy nie mamy od razu odpowiedzi  
na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Bóg nas nie wysłucha. Kobieta kananejska 
wykazała się dużą wiarą i ogromną determinacją. I to jest przykład wołania  
do Pana Boga. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej; 
- we czwartek święto Świętego Bartłomieja, Apostoła; 
- w sobotę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. 
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   4. Dziś, z racji na 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka  
do puszki na posadzkę do naszego kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   5. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.   
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w sobotę pospieszyli z pomocą 
i zasypali ziemią ekokratkę. Wszystkim dzieciom, młodzieży i studentom oraz 
rodzinom wyruszającym na wakacyjno-urlopowy odpoczynek życzę dużo słońca  
i radosnego odpoczynku. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 
   6. W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych 
przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składamy kondolencje wszystkim, którzy 
przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa solidarności i zapewnienia  
o modlitwie kierujemy również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli 
dotkliwe szkody materialne.  Prosimy o modlitwę, jak i pomoc materialną, której 
można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska. Aby pomóc 
należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)  
lub dokonać wpłaty na konto Caritas  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  
– z dopiskiem WICHURA. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można 
odnaleźć na stronie internetowej www. caritas.pl. 


