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III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Trwając w wielkanocnej radości, usłyszymy dziś o kolejnym spotkaniu
zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami w drodze do Emaus. Również
w naszych czasach Jezus jest przy nas obecny i mówi do nas. W śpiewie przed
Ewangelią usłyszymy słowa: „Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała
nasze serce, gdy do nas mówisz”. Słuchanie Słowa Bożego podczas Mszy św., także
czytanie Biblii w domu, przybliża nas do Jezusa. Bóg może poruszyć nasze serca.
Wsłuchujmy się uważnie w Jego słowo, abyśmy poznali Jezusa i nie przeoczyli
momentu, kiedy będzie przechodził blisko nas.
2. Dziś rozpoczynamy IX Tydzień Biblijny pod hasłem „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Aby głosić Ewangelię, należy Ją dobrze
znać. Dlatego dziś również przeżywamy Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma
Świętego. Zachęcam by w dniu dzisiejszym znaleźć chwilę w domu, by
indywidualnie czy rodzinnie rozpocząć lekturę Pisma Świętego od Listu Św. Pawła
Apostoła do Galatów, w którym Autor mówi o zbawieniu przez wiarę w Ewangelię.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspominamy Świętego Józefa, patrona ludzi pracy; tego dnia
rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej; zapraszam do wspólnego
wyśpiewywania Jej chwały podczas nabożeństw majowych odprawianych
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15;
z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta będzie odprawiona w intencjach
wypominkowych;
- we środę uroczystość NMP Królowej Polski; Msze Święte będą odprawiane
o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny i o godz.18.15 /po majowym/ w intencji
maturzystów, których do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej do godz. 20.00 wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu;
- w sobotę święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; Msza Święta w intencji
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej
parafii po raz pierwszy przystąpi do stołu Eucharystii przyjmując I Komunię
Świętą. Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę od godz. 9.30 do 11.00. Te dzieci
i ich rodziny polecamy wspólnej modlitwie.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas
z przeznaczeniem na pomoc rodzinie, w której u dziecka zdiagnozowano białaczkę.
Za każdą pomoc składamy z serca płynące Bóg zapłać.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

