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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Gromadzimy się wokół ołtarza, by oddać Bogu chwałę. W sposób szczególny
spotykamy tu Pana Boga – w Jego Słowie, w Komunii św., w drugim człowieku,
wyznając wraz z nim wiarę w wszechmocnego i miłosiernego Boga. Niech Boża
obecność doświadczana w kościele podczas Mszy św. towarzyszy nam
w codzienności. Przywołujmy w sercu imię Jezusa, wyrażajmy w modlitwie
pragnienie zmartwychwstania, dziękujmy Bogu za Jego miłość.
2. Przeżywamy dziś w Kościele XI Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W tym roku pragniemy zatrzymać się nad sytuacją Kościoła
w Sudanie – najmłodszym państwem świata – zamieszkałym przez 12 mln
obywateli z których 9.3mln to chrześcijanie a 7 mln głoduje, 3.5 mln nie ma
dachu nad głową, władze pod pretekstem zagospodarowania przestrzennego
rozbierają kościoły. Tam cierpienie ma twarz ludzi, którzy nieustannie obawiają
się o swoje życie w związku z trwającymi konfliktami zbrojnymi. Ktokolwiek
chciałby ulżyć tym cierpiącym braciom i siostrom może wrzucić dar do puszki
Caritas – Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Za każdy dar – Bóg zapłać.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek obchodzić będziemy 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości –
Święto Narodowe /pamiętajmy o wywieszeniu flagi/; Z tej racji w Świątyni
Opatrzności Bożej, o godz. 9.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta
a o godz. 17.00 rozpocznie się okolicznościowy koncert; wszystkich wiernych
serdecznie zapraszamy do udziału w tych uroczystościach i zachęcamy
do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Msza Święta w intencji Ojczyzny
w naszej parafii o godz. 18.00
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I;
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok
oraz intencje wypominkowe. Można również wpisać się na listę celem
zaproszenia obrazu Matki i Królowej Krwi Chrystusa na adorację tego
Wizerunku w domu w gronie rodziny i sąsiadów.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
7. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

9. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św. Marka
w Dąbrowie.
10. W ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 modlić
się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli w intencji
wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się narodzinami
dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. Intencje
można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie
w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.

