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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dzisiejszym psalmie śpiewamy: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”.
Świadectwo tego usłyszymy w czytaniach, w których jest mowa o nakarmieniu
tłumów. Pan Bóg troszczy się o nasze ziemskie potrzeby, czego i my doświadczamy
każdego dnia. Niech jednak pragnienie posiadania ciągle czegoś więcej nie
przesłoni nam naszego prawdziwego celu, jakim jest życie wieczne.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; gestem pamięci
o powstańcach jest wywieszona flaga przez 63 dni – czas trwania powstania;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa; tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać
odpust zupełny „Porcjunkuli” pod warunkiem nawiedzenia kościoła, odmówienia
w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; w okresie wakacji nie będzie adoracji – powrócimy do nich
we wrześniu;
- w sobotę Msza Święta w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
3. Rozpoczynający się miesiąc sierpień jest czasem, gdy wielu pielgrzymuje do
różnych sanktuariów Maryjnych. Co roku przeżywamy sierpień bez alkoholu.
Jednak w tym jubileuszowym roku chciejmy podjąć to wyzwanie w czasie od
soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku - 100 dni - niech będzie to 100
dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości przez
Polskę. Wolność kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za
Polskę umierać. Ale by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków,
musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona
trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności jest
dopiero przed nami”. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie.
Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości.
To jest naprawdę egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny!
4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki Caritas. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.
7. W nadchodzącym czasie są wolne intencje – pamiętajmy o powołanych do
wieczności, dla których nasza modlitwa jest ratunkiem i pomocą ale też sprawy,
którymi żyjemy na co dzień polecajmy przez wspólną modlitwę.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na wykończenie terenu dookoła naszego
kościoła. Wszystkim, którzy rozpoczęli czas wakacyjno-urlopowy życzę udanego
odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz radości z odkrywania
wspaniałego świata stworzonego przez Boga. Całą wspólnotę naszej parafii i
sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

