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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc
bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż
i wchodząc w trudne sytuacje życia, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze
śmierci przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na którą gromadzimy się
dzisiaj ma uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że
blisko nas jest Zmartwychwstały Zbawiciel.
2. Wczoraj grupa dzieci z naszej parafii przeżywała uroczystość I Komunii
Świętej. Dzieci i rodziców polecam naszej wspólnej modlitwie. We wrześniu
kolejna grupa dzieci przystąpi do I Komunii Świętej.
3. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwa czerwcowe, które są
odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę
o godz. 17.15.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych /osoby pragnące wizyty proszę
o kontakt telefoniczny/ a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; w okresie
wakacji nie będzie piątkowych adoracji.
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i dla dzieci Mały Gość.
Można również zabrać do domu wodę święconą.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
7. Z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki Caritas. Za każdy dar Bóg zapłać.
8. Wszystkim dzieciom i młodzieży, nauczycielom i pracownikom szkół
gratuluję z powodu zakończenia kolejnego roku szkolnego. Życzę owocnego
odpoczynku i regeneracji sił oraz optymizmu, że to co nas dotknęło w wymiarze
nauki zdalnej nie będzie kontynuowane.
9. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła” /pod
VII stacją Drogi Krzyżowej /. Dziękuję za odpowiedzialność i troskę o element
materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach
o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu
w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych,
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za
nami i otacza nas Swoją opieką.
10. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.

