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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Proście, szukajcie, kołaczcie – tak, wiemy, że tak powinniśmy robić. Ale kiedy
nic się nie zmienia, to trudno czekać, a cierpliwość powoli się wyczerpuje.
Tymczasem Jezus zapewnia nas, że „kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą”. Uczy nas też, żeby modląc się, zwracać się do Boga: Ojcze.
Ojciec nie pozostanie przecież obojętny na wołanie swoich dzieci, tym bardziej
kiedy proszą o Ducha Świętego.
2. Dziś o godz. 13.00 pod ICDS-em zostanie odprawiona Msza Święta z udziałem
pielgrzymów na ŚDM w Krakowie a po jej zakończeniu odbędzie się festyn
rodzinny z udziałem przybyłych gości i wolontariuszy. Wszystkim Rodzinom, które
wyraziły gotowość przyjęcia młodzieży serdecznie dziękuję za zaangażowanie
i gotowość gościnności. Jutro młodzież uda się do Krakowa na spotkanie z Ojcem
Świętym Franciszkiem, który przybędzie z pielgrzymką do naszej Ojczyzny na
XXXI Światowe Dni Młodzieży we środę 27 lipca a zakończy swój pobyt Mszą
Świętą Posłania w przyszłą niedzielę 31 lipca.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek święto Świętego Jakuba, patrona pielgrzymów i Świętego
Krzysztofa, patrona kierowców;
- we wtorek wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi
Panny, dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę:
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności ale
również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Wszystkim
odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę owocnego odpoczynku a całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
7. Do naszej parafii przybył peregrynujący po rodzinach Rycerzy Kolumba
Obraz Świętej Rodziny poświęcony przez papieża Franciszka. „Przyszłość świata
i Kościoła idzie przez rodzinę” powiedział Św. Jan Paweł II. Niech ten wizerunek
będzie zachętą do modlitwy w intencji katolickich rodzin i modlitwy rodzinnej.

