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03 lipca 2022
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Chrystusa, który obdarza swoich
uczniów zaufaniem, powierzając im misję głoszenia królestwa Bożego. Posłani
do nieprzychylnego środowiska mają zrezygnować z tego wszystkiego, co
przeszkadza prawdziwie żyć, i dołożyć wszelkich starań, by świadczyć o
prawdzie Ewangelii. Prośmy o dar przyjęcia Bożego słowa, aby nasze życie
przyczyniało się do umacniania pokoju i sprawiedliwości wokół nas.
2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Krwi Chrystusa.
3. Również dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 za wstawiennictwem bł.
Karola Acutisa polecać będziemy Bogu dzieci i młodzież w czasie wakacyjnego
odpoczynku. Szczegółowe intencje za dzieci można podawać w zakrystii.
4. Serdecznie zapraszam w miesiącu lipcu na adoracje Najświętszego
Sakramentu od poniedziałku do piątku na godz. 17.30. Wraz ze wspólnotą Krwi
Chrystusa modlić się będziemy w intencji wynagradzającej za grzechy ludzi
i o pokój na całym świecie.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych
polecanych w modlitwie wypominkowej; intencje te będą odczytane
o godz. 17.30;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
9. Wszystkim życzę owocnego odpoczynku wakacyjno-urlopowego.
Parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania nadchodzącego tygodnia,
solenizantom i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki
płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. Regenerując siły fizyczne i duchowe
nie zapominajmy o Bogu i pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na
Ukrainie, o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych, z
których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za
nami i otacza nas Swoją opieką.

