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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Stając przed Bogiem na początku tej Eucharystii, oddajmy Mu to, co nam
przeszkadza w relacji z Nim, to wszystko, co sprawia, że jesteśmy w stanie wyrzec
się prawdy, nie słuchając głosu swojego sumienia, żeby tylko osiągnąć zamierzony
przez nas cel. Pan Jezus mówi dzisiaj w mocny sposób o wystrzeganiu się tego,
co prowadzi nas do grzechu. Bóg chce naszego dobra, a nie naszego udręczenia.
Warto Mu zaufać i zobaczyć szerszą perspektywę naszego życia, daleko
wykraczającą poza to, co znamy tutaj na ziemi.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
- we środę na godz. 18.00 przybędzie do naszej wspólnoty ks. bp Rafał Markowski,
by młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania; kandydaci przychodzą do
kościoła na godz. 17.30; wszystkich zapraszam tego dnia na wspólną modlitwę
w intencji młodzieży, by dary Ducha Świętego wydały w nich dobre owoce
ku radości rodziców i rówieśników;
- we czwartek rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15;
tego dnia o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa.
4. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. Wychodząc z kościoła do puszki Caritas można złożyć dar z przeznaczeniem
na pomoc rodzinom objętym opieką Caritasu. Za dar serca serdeczne Bóg zapłać.
6. Są wolne intencje mszalne w tygodniu i w niedzielę : pamiętajmy o modlitwie
za żywych (obchodzących rocznice lub w innych intencjach) i powołanych do
wieczności. „Gdzie dwóch albo trzech się modli tam Ja jestem wśród nich”.
7. Stowarzyszenie Dobro Wspólna zapraszają rodziców, dziadków i nauczycieli
na konferencję „Uratujmy nasze dzieci”. Odbędzie się ona dziś o godz. 16.00
w ICDS.
8. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

