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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus naucza nas, żeby nie zajmować pierwszego miejsca. Zachęca, by nie
robić czegoś po to, aby uzyskać czyjąś wdzięczność. Nie jest łatwa dzisiejsza
Ewangelia. Któż nie chciałby być chwalony, doceniony lub choćby zauważony?
Jezus nie tylko daje nam wskazówki, ale również przykład. Oto On, Bóg, Stwórca
wszystkich i wszystkiego, podczas tej Eucharystii przyjdzie do nas na ołtarzu
w kawałku chleba. Tak niepozorny, tak cichy, że można Go nie zauważyć i wyjść po
Mszy św. z kościoła z poczuciem spełnionego obowiązku, ale bez spotkania z Nim.
Jezus kocha nas najczystszą miłością i tego nas też uczy.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela;
- we czwartek 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – w naszych modlitwach
pamiętajmy o wszystkich poległych, zamordowanych i cierpiących, którzy
poświęcili się w obronie wolności i niepodległości naszej Ojczyzny; tego dnia z racji
na 1-szy czwartek miesiąca 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; o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły z racji na rozpoczynający się nowy rok
szkolny;
- w sobotę Msza Święta w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP;
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
4. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas z
przeznaczeniem na pomoce szkolne dla rodzin objętych wsparciem Caritasu.
Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.
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
kończącym wypoczynek wakacyjno-urlopowy życzę najlepszego wykorzystania
krótkiego czasu i radosnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego a całą wspólnotę
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej
Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

