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IX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu tegorocznej procesji Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w wykonanie poszczególnych ołtarzy, uczestnikom procesji i niosącym różaniec,
chorągwie, poduszki, figurę Matki Bożej, baldachim, sypiącym kwiatki i
dzwoniącym. Świadectwo wiary i trud ofiarowany jest czytelnym znakiem dla nas
samych i drugiego człowieka, że Bóg jest obecny pośród nas. Bóg zapłać.
2. Dziś przypada XI Święto Dziękczynienia. Obchodzimy je pod hasłem
Dziękujemy za niepodległość. W tym dniu w sposób szczególny wyrażamy nasze
dziękczynienie Bogu za niepodległa Polskę. W całej Polsce zbierane są ofiary
na wykończenie Świątyni Bożej Opatrzności. Możemy włączyć się w to Wotum
Narodowe składając dar do puszki przy wyjściu z kościoła. Za każdy dar serdeczne
Bóg zapłać.
3. Trwa miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Jezusa. Serdecznie zapraszam
do uwielbiania Go podczas nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00. W trwającej oktawie Bożego
Ciała zapraszam na procesje eucharystyczne do piątku włącznie, na które
wyruszamy bezpośrednio po nabożeństwie czerwcowym.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych
w intencjach wypominkowych;
- we środę z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznice objawień Matki Bożej
w Fatimie po Mszy Świętej różaniec fatimski z procesją dookoła kościoła;
- we czwartek na zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała po Mszy Świętej
obrzęd błogosławieństwa wianków i ziół;
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; po nabożeństwie
czerwcowym procesja eucharystyczna dookoła kościoła; tego dnia z racji
na uroczystość post nie obowiązuje; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych.
5. W sobotę 2-gi dzień naszego Święta Parafialnego – VIII Festyn Parafialny.
Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie rodziny z naszej i nie tylko z naszej
parafii. Jak co roku na najmłodszych i najstarszych będzie czekało moc atrakcji.
Zapraszam do włączenia się we wspólną zabawę poprzez pochwalenie się słodkimi
wypiekami i podzielenie się przedmiotami, które ofiarowane innym, sprawią im
radość /przedmioty można przynosić do zakrystii/.
6. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
8. 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 tygodniu.

