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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, że życie człowieka nie zależy od tego,
co posiadamy. Na pewno czujemy się bezpieczniej, mając regularnie zasilane konto
w banku, a do tego jakieś oszczędności. Życie wydaje się lepsze, kiedy możemy sobie
pozwolić na kupno różnych rzeczy. A tymczasem śpiewamy w psalmie: „Panie, Ty
zawsze byłeś nam ucieczką”. Nasze życie tak naprawdę zależy od Boga. Bo na cóż
się zdadzą markowe ubrania i najnowsze smartfony, kiedy nie będziemy sercem
zwróceni do Boga? Przecież w jednym momencie wszystko możemy stracić. Nie
utracimy jedynie więzi z Bogiem, naszym Stwórcą i Panem, kiedy będziemy się
zawsze uciekać do Niego.
2. Dziś kończy się pielgrzymka papieża Franciszka do naszej Ojczyzny w związku
z XXXI Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 oraz 1050 rocznicą chrztu
Polski. O godz. 10.00 zostanie/ła odprawiona Msza Święta Posłania na zakończenie
Światowych Dni Młodzieży i rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia.
Niech papieskie słowo do nas skierowane w tych dniach pomaga nam dostrzegać
Boga w drugim człowieku i dzielić się z nim miłością miłosierną.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek przypada 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;
podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 polecać będziemy Bogu wszystkich poległych,
pomordowanych w czasie powstania i naszych wiernych zmarłych polecanych w
modlitwie wypominkowej;
- we wtorek w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli
pod warunkiem pobożnego nawiedzenia kościoła i odmówienia w nim Modlitwy
Pańskiej i Wyznania wiary i spełniać pozostałe warunki odpustu;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i
Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas na rzecz
rodzin potrzebujących daru miłosierdzia. Za okazane serce serdeczne Bóg zapłać.
6. 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.
7. 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.

8. 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.

