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IX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój”
wypowiadamy podczas każdej Mszy św. Jezus zdziwił się tak silną wiarą setnika,
który powiedział, że wystarczy tylko słowo Jezusa, aby sługa odzyskał zdrowie.
To zdarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że nie są najważniejsze
wszelkiego rodzaju podejmowane przez nas zabiegi, żeby pozyskać przychylność
Pana Boga, ale wiara. Również dzisiaj przed przyjęciem komunii św. będziemy się
modlić: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Wypowiedzmy te słowa z wiarą w moc
Jezusa.
2. Dobiega końca miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam
do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały w litanii loretańskiej podczas nabożeństw
majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. Od środy rozpocznie się miesiąc czerwiec
poświęcony Sercu Pana Jezusa i nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane tak,
jak majowe. Przygotowując się do IX Święta Dziękczynienia /5 czerwca/ podczas
nabożeństw majowych i czerwcowych odprawiana jest nowenna do Opatrzności
Bożej.
3. Składam serdeczne Bóg zapłać za udział w procesji Bożego Ciała oraz tak
pięknie przygotowane ołtarze. Dziękuję dzieciom sypiącym kwiatki, niosącym
szarfy i poduszki, młodzieży niosącej figurę Matki Bożej, ministrantom, wspólnocie
Żywego Różańca, mężczyznom niosącym chorągwie i baldachim ministrantom
i wszystkim dającym świadectwo wiary. Dziękuję sołectwu Dziekanów Leśny
za odrobinę radości i chłody w postaci lodów. Zapraszam w oktawie do udziału
w procesji po majowym i czerwcowym do piątku włącznie.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek podczas i po Mszy Świętej spotkanie dla chłopców z kl. II
i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta;
- we wtorek święto Nawiedzenia NMP;
- we środę początek nabożeństw do Serca Pana Jezusa i Dzień Dziecka; w najbliższą
niedzielę Msza Święta o godz. 11.30 w intencji wszystkich dzieci – zachęcam
rodziców do polecania Bogu intencji swoich najbliższych; spotkanie chóru
dorosłych o godz. 19.00;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; na zakończenie Oktawy Bożego Ciała
po Mszy Świętej błogosławieństwo wianków;
- w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – tego dnia post nie
obowiązuje; przed południem odwiedziny chorych a od 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;

5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta do
puszek Caritas dla najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty. Za każdy dar
miłosierdzia serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

