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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Bóg zasiał w nas dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast
pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas
odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: „Duch Święty
przychodzi z pomocą naszej słabości”. Do Niego możemy zwracać się w trudnych
dla nas chwilach, kiedy widzimy, że zło, smutek, czy czarne myśli wdzierają się
do naszego życia. Każdy z nas może przyczyniać się do wzrostu królestwa Bożego
już tu na ziemi.
2. Dziś przed wspomnieniem Świętego Krzysztofa po każdej Mszy Świętej
poświęcenie samochodów, motorów i rowerów. Prosić będziemy Patrona
kierowców o bezpieczeństwo na drogach i radość z podróżowania.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek święto Świętych Jakuba, Apostoła i Krzysztofa, patrona kierowców;
- we środę wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP, dzień
wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom; z racji na 26 dzień miesiąca Msza
Święta wieczorna w intencjach powierzonych wstawiennictwu Świętego Jana Pawła.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Wszystkim dzieciom, młodzieży i studentom oraz rodzinom wyruszającym
na wakacyjno-urlopowy odpoczynek życzę dużo słońca i radosnego odpoczynku.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za udział w zbiórce zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – zebrano ok 1500 kg. Przychód z tej akcji
wspomoże zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.
7. W związku z obowiązkowymi translokatami księży i zakonników O. Tomasz
kończy posługę w szpitalu w Dziekanowie Leśnym i pomoc duszpasterską w naszej
parafii. Serdecznie wszystkich zapraszam na Mszę Świętą dziękczynną za czas
posługi duszpasterskiej O. Tomasza w naszej parafii, która będzie odprawiona
w przyszłą niedzielę 30 lipca o godz. 18.00.

