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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Wśród codziennego zabiegania często zastanawiamy się nad tym, jak patrzą
na nas inni. Pan Bóg dzisiaj zapewnia nas, że On nie ocenia naszego wyglądu.
Bóg nie ma też względu na osoby. Dla Niego liczy się nasza wierność.
Wyrażamy ją w przestrzeganiu przykazań i osobistym świadectwie wiary.
Dlatego bardziej powinno nas interesować czy inni ludzie widzą naszą wierność
Bogu i czy dostrzegają, że trwamy w Chrystusie i Jego miłości.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii
uroczyście odnowi pierwsze przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego do swego
serca. Polecamy je oraz ich rodziny dobremu Bogu, by dar Eucharystii
przemieniał ich codzienność.
3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta
a w niedzielę o godz. 17.15. Podczas nabożeństw majowych włączymy się w akcję
Małego Gościa Niedzielnego „STUDNIA ZA GROSZE”. Do puszki przy figurce
można wrzucać grosiki, aby z nich sfinansować budowę studni w Bomadi
w Nigerii. Ponadto uczniów szkół i dorosłych zachęcam do ozdabiania serc
wiszących na ścianie kwiatkami oznaczającymi naszą obecność na nabożeństwie
majowym.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wszystkich ofiarodawców;
tego dnia obchodzimy święto Świętego Macieja Apostoła;
- we środę uroczystość Świętego Andrzeja Boboli;
- w sobotę o godz. 14.00 rozpocznie się nasz III Parafialny Festyn Rodzinny;
w związku z przygotowywaną loterią zachęcam do ofiarowania fantów na nią,
które można zostawiać do czwartku w kaplicy; proszę również panów o pomoc
w sobotę od godz. 8.00 w przygotowaniu stoisk na festyn a wszystkich parafian
o liczne przybycie na naszą wspólną zabawę.
5. Zapraszam na wspólny wyjazd wakacyjny organizowany do Białki
Tatrzańskiej (szczegóły na plakacie) – są jeszcze wolne miejsca.
Skauci Europy działający przy naszej parafii zapraszają dziewczęta z 6. klasy
i z gimnazjum na obóz harcerski w terminie 3-19 lipca. Spotkanie informacyjne
dla rodziców w piątek 18 maja o godzinie 18.00 w domu parafialnym.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym
tygodniu wykończono ściany po montażu drzwi pożarowych i po montażu
parapetów. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej
Rodzin.

