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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. „Ja jestem chlebem życia” – w dzisiejszej Ewangelii Jezus odwołuje się do
doskonale znanego nam pożywienia – do chleba. Jest w tym jednak coś więcej.
Jezus określa się jako chleb życia. Tak jak powszedni chleb zaspokaja nasz
codzienny głód, tak tylko Bóg jest w stanie wypełnić nasze pragnienia i dać nam
życie, które nie kończy się tu, na ziemi. Podejdźmy w czasie komunii z wiarą do
ołtarza i posilmy się chlebem życia, przyjmując Jezusa do swojego serca.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek święto Przemienienia Pańskiego; tego dnia Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych polecanych w modlitwach wypominkowych;
- we czwartek święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy
i męczennicy, patronki Europy;
- w piątek święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika; w okresie wakacji
nie będzie adoracji – powrócimy do nich we wrześniu;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec
a po Mszy Świętej w intencji wspólnoty żywego różańca wymiana tajemnic
różańcowych.
3. Zachęcam do podjęcia w tym miesiącu postanowienia abstynenckiego na
miesiąc lub na 100 dni do 11 XI.
4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
6. Organizowana jest pielgrzymka „Śladami Świętych i błogosławionych – z
wizytą u O. Pio” w terminie 23 – 27 X 2018r. Orientacyjny koszt to 600 zł i 300E.
Szczegółowy program w gablocie ogłoszeniowej a zapisy u p. Ewy -601708207 lub
p. Anity – 697606696.
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.

