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X NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Troszczy się i kocha każdego z nas. On
uczy, jak iść Jego drogą, najlepszą dla nas. Kiedy jednak sprzeciwiamy się Bogu
i łamiemy Jego przykazania, pojawia się lęk. Tak jak Adam boimy się i ukrywamy
swoje wnętrze przed Bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym.
Pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszych grzechów. Podczas Mszy św. wspólnie
wyznajemy wiarę w Jego wszechmoc i dobroć. Możemy też osobiście w sercach,
swoimi słowami, z wiarą zwrócić się do Boga.
2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli
w przeprowadzeniu tegorocznego VIII Festynu Parafialnego. Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie, ofiarodawcom, sponsorom, prowadzącym
i wspólnie bawiącym się. Dziękuję bardzo za zaangażowanie i wolontariat na rzecz
wszystkich Rodzin, które wczoraj odwiedziły teren dookoła świątyni. 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 i po nim Msza Święta.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- 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;
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
5. W przyszłą niedzielę przed zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem
wakacji po każdej Mszy Świętej poświęcenie pojazdów 2 i 4-ro kołowych. Przez
wstawiennictwo Św. Krzysztofa polecać będziemy Bogu wszystkich uczestników
dróg wypraszając błogosławieństwo i rozsądek w czasie podróży.
6. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka.
Kontynuowana jest zbiórka makulatury na rzecz wsparcia chrześcijan w Syrii
Rodzina-Rodzinie i kontener podstawiony jest przy kościele na Dąbrowie.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
8. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 Skauci Europy zrzeszeni przy naszej
parafii będą mieli przed kościołem kiermasz ciast i słodyczy kwestując w ten
sposób na obóz wakacyjny. Serdecznie zapraszam.
9. 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.

