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30 września 2018
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Bóg nas stworzył i kocha każdego z nas jako swoje dzieci. I to jest prawda.
Prawdą jest również to, że stajemy przed ołtarzem i oddajemy Bogu chwałę jako
ludzie grzeszni. Droga do szczęścia wiecznego, a także szczęścia tu, na ziemi,
wiedzie przez uznanie Bożej miłości i dobroci oraz swojej słabości i grzechu. Niech
udział w Mszy św. uzdalnia nas do życia w prawdzie.
2. W miniony czwartek grupa z naszej parafii przystąpiła do sakramentu
bierzmowania. Jeszcze raz gorąco dziękuję Rodzicom za doprowadzenie dzieci do
kolejnego sakramentu pomagającego w przekraczaniu progu dorosłości, dziękuję
Paniom Dorocie i Ani za pracę z młodzieżą, wszystkim za wspólną modlitwę.
Młodzieży życzę, by dary Ducha Świętego, które otrzymali, umacniały ich do
mężnego wyznawania wiary i postępowania wg ich zasad.
3. Jutro rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej.
Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane w
tygodniu o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej i dzieci, które pragnęłyby
śpiewać na chwałę Pana Boga w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30.
5. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
8. Młodzież zapraszamy na rekolekcje STADION MŁODYCH: włączcie pełnię
wiary na spotkaniu, które odbędzie się 06 października 2018 r. na PGE
Narodowym w Warszawie. Spotkanie skierowane jest szczególnie do młodych, ale
zaproszony jest każdy, kto chce we wspólnocie żywego Kościoła modlić się i wielbić
Boga. W planie Msza Święta, Adoracja, konferencje ciekawych mówców, koncerty,
i niespodzianki dla uczestników. Ludzie dziś szukają wzorców, dlatego pragniemy
przedstawić najlepszy z możliwych wzór do naśladowania - Jezusa Chrystusa!
Bilety do nabycia przez stronę eBilet.pl Więcej informacji na stronie
stadionmlodych.eu

