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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zgromadziliśmy się, by święcić radosną Paschę niedzielną. Pośród nas
obecny jest Pan, który przyrzekł swoją obecność tam gdzie zbierają się ludzie,
by wielbić Boga i zanosić do Niego swoją modlitwę. I my, zgromadzeni w tej
świątyni, świadomi obecności Chrystusa mamy słuchać Jego upomnień, by
upominając innych wskazywać bliźnim właściwą drogę, która wiedzie na
wieczną Paschę w świątyni nieba. Jesteśmy pyszni, nie znosimy, gdy ktoś nas
upomina, zwraca uwagę, chce nas pouczać. Świadomi swych grzechów, stańmy
przed Bogiem w pokorze, by przyjąć Jego słowo, które poucza i niesie nam
życie wieczne.
2. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych
polecanych w modlitwie wypominkowej;
- we wtorek przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I;
- w piątek po Mszy Świętej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec
a po Mszy Świętej Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych.
3. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny a dla dzieci nowy
numer Małego Gościa. Można również zabrać do domu wodę święconą.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
5. We wrześniu przeżywać będziemy przesunięte z racji pandemii uroczystości
I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii Świętej. Oto terminy
I Komunii Świętej:
- 12 09 godz. 10.00 dzieci ze szkoły w Sadowej i chodzące do szkół poza parafią
– spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 19.00;
- 12 IX godz. 12.00 dzieci z kl. IV A ze szkoły w Dziekanowie Leśnym– spowiedź
dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 16.00;
- 19 IX godz. 10.00 dzieci ze szkoły społecznej w Łomiankach– spowiedź dla
dzieci i rodziców w piątek o godz. 16.00;
- 19 IX godz. 12.00 dzieci z kl. IV B ze szkoły w Dziekanowie Leśnym –
spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 19.00;
Rocznica I Komunii Świętej:
- 20 IX godz. 13.00 – spowiedź dla dzieci i rodziców we czwartek 17 09
o godz. 18.30;
6. W poniedziałek 14 IX o godz. 19.00 rozpocznie się w naszej parafii kurs
przedmałżeński dla narzeczonych planujących zawarcie sakramentu
małżeństwa w przyszłym roku. Spotkania będą odbywały się w poniedziałki
i piątki w sali Jana Pawła za prezbiterium. Zapisy w kancelarii
u ks. proboszcza.

7. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na Grób Pański
w Jerozolimie. Ze względu na pandemię koronawirusa, decyzją papieża
Franciszka zbiórka z Wielkiego Piątku została przeniesiona na niedzielę
poprzedzającą święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku w Wielki
Piątek Liturgia Męki Pańskiej była sprawowana bez udziału ludu. Za każdy
dar z serca Bóg zapłać natomiast taca tzw. budowlana przeniesiemy na 3-cią
niedzielę września tj. 20 IX.
8. 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.
9. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.

