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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zajrzyjmy w swoje serce i sprawdźmy dzisiaj, czy nie jesteśmy jak nielitościwy
dłużnik. Wiele nam darowano, starajmy się zatem, by dawać o tym świadectwo
wobec naszych bliźnich.
2. Dziś obchodzimy 10. rocznicę zamachu na World Trade Center w Nowym
Jorku. Miłosiernemu Bogu powierzamy ofiary zamachu terrorystycznego i
prosimy, by problemy współczesnego świata, były rozwiązywane drogą dialogu a
nie przemocą.
3. Od poniedziałku rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W czasie jego trwania
ogarniać będziemy modlitwą wszystkich, od których zależy proces wychowania
dzieci i młodzieży: rodziców, dziadków, rodzeństwo, nauczycieli.
W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko „miał”; aby więc
poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko
„ z drugimi”, ale także i „ dla drugich” – powiedział błogosławiony Jan Paweł II.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wszystkich wspierających
budowę naszego kościoła;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I ponad
gimnazjalnej;
- we środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
- w piątek o godz. 16.30 spotkanie ministrantów oraz chłopców, którzy pragną
służyć przy ołtarzu;
-w sobotę przypada 72 Rocznica Najazdu ZSRR na Polskę
(17 września 1939 roku). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji
wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny i za pomordowanych na
Wschodzie.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza Święta dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii świętej
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni. Dziś ofiary na
tacę są szczególnym wsparciem budowy naszego kościoła. W minionym tygodniu
kontynuowane były prace przy tynkowaniu wnętrza, zabetonowano ostatni gzyms
wieńczący ścianę frontową świątyni oraz dzwonnicę. Całą wspólnotę polecam
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.

