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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Ktoś zapytał Jezusa: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Można iść
dalej i zapytać się Jezusa, czy ja i moi bliscy będziemy zbawieni? Przecież chodzimy
do kościoła, przyjmujemy kolędę i czasem się modlimy. Ale Jezus nie daje
bezpośredniej odpowiedzi. Mówi, że do królestwa Bożego nie wejdą osoby
dopuszczający się niesprawiedliwości. Podczas Mszy św. prosimy, by nasze życie
było zgodne z Bożym zamysłem, abyśmy na końcu czasów nie usłyszeli: „Nie wiem,
skąd jesteście”.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę święto Świętego Bartłomieja, Apostoła;
- w piątek uroczystość NMP Częstochowskiej; tego dnia z racji na uroczystość post
nie obowiązuje; Z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta wieczorna za
wstawiennictwem Św. Jana Pawła II z adoracją Jego Relikwii; intencje i ofiary na
Mszę Świętą można składać do puszki lub w zakrystii;
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
4. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki na posadzkę do
naszego kościoła. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.
4. 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.
5. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła, szczególnie
dziś składane na tacę. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę
owocnego odpoczynku, pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę do Pani
Jasnogórskiej wytrwałości a całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.
6. 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.

