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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” – z taką
wątpliwością zwraca się młodzieniec do Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Czy
również i my przychodzimy na Mszę św. z takim pytaniem w swoim sercu?
Pan Bóg mówi do nas przez swoje Słowo, ale czy rzeczywiście chcemy poznać
odpowiedź na postawione pytanie? Perspektywa utraty czegoś, co jest naszym
bogactwem, może być dla nas trudna do przyjęcia. Nawet przy równoczesnej
Bożej obietnicy otrzymania wielokrotnie więcej. Prośmy Pana o mądrość serca,
abyśmy w naszym codziennym życiu kierowali się pragnieniem życia wiecznego.
2. Dziś, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,
obchodzimy XV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.
We wszystkich kościołach w Polsce prowadzona jest zbiórka do puszek dla
stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za każdy dar do puszki
młodzieży kwestującej przy wyjściu składam serdeczne Bóg zapłać.
3. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę różańcową w tygodniu
o godz. 18.00 i po niej Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców kościoła;
- we wtorek kolejny dzień Wielkiej Nowenny Fatimskiej Potęga Rodziny – domowy
Kościół, którego nie przemogą bramy piekła;
- we środę przypada Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela; zapraszamy
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły na wspólną modlitwę różańcową
i Mszę Świętą w ich intencji; ok godz. 19.15 pierwsze spotkanie chóru dorosłych,
na które gorąco wszystkich pragnących śpiewem uwielbiać Boga zapraszamy;
- w piątek 37 rocznica wyboru Papieża Świętego Jana Pawła II natomiast
liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II przypada 22 X;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Przyjmowane są już intencje mszalne na 2016 r. W nadchodzących miesiącach
są wolne intencje mszalne w tygodniu: 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. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła.
Kontynuowane są prace przy ostatniej ścianie kościoła i liczę, że przed mrozami
prace zakończymy. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.
9. Z racji na odpust parafii w Burakowie, wspólnota parafialna z parafii
Bł. Marceliny Darowskiej zapraszają na wieczór słowno-muzyczny. Szczegóły na
plakacie. W gablocie również inne zaproszenia kulturalne.

