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VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą
przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam
Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości.
I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu
religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi
tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej
nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet
nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą. przyszliśmy składać, daje nam tę
niepojętą dla świata moc: miłowanie nieprzyjaciół.
Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak
miłości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przykazania chrześcijan.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; Msze Święte z obrzędem
posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 i 19.00; tego dnia obowiązuje
post ścisły – nie tylko powstrzymanie się od pokarmów mięsnych ale również
ograniczenie ilości posiłków; serdecznie zapraszam na nabożeństwa
pomagające przeżyć ten czas: na piątkową Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale
w niedzielę;
- w piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 i o godz. 18.30 dla
młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej adoracja do godz. 19.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi.
3. W przyszłą niedzielę, 1-szą Wielkiego Postu, rozpoczną się w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ks. Andrzej Krzesiński. Nauki będą
głoszone w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek
i we środę wg planu:
- godz. 8.00 - spotkanie dla uczniów kl. VII, VIII
- godz. 9.30 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
- godz. 11.00 – spotkanie dla uczniów kl. 0 – III
- godz. 12.00 – spotkanie dla uczniów kl. IV - VI
- godz. 19.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży we wtorek a dla dorosłych podczas porannej
Mszy Świętej i od godz. 18.30 /nie będzie Mszy Świętej o godz. 18.00/.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas na
rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.

7. W kruchcie kościoła można zostawić ubiegłoroczne palmy.
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. Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia z ul. Rolniczej zapraszają na
pielgrzymkę do Fatimy w dniach 10–15 czerwca br. Szczegóły na plakacie.
10. Osoby, które chcą uczestniczyć w Uroczystości Beatyfikacji Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 czerwca o godz. 12:00 na Placu
Piłsudskiego prosimy o zgłoszenie się i zapisy w zakrystii, abyśmy mogli
zamówić odpowiednią ilość kart wstępu.
11. 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 Zachodniej.
12. W każdą 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.

