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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. „Kto jest moim bliźnim?” – pytanie postawione Jezusowi przez uczonego
w Prawie nie straciło nic ze swej aktualności. Spotkanie człowieka będącego
w potrzebie to sprawdzian dla naszej wiary i wyzwanie, by siebie uczynić
bliźnim. Rozpoczynając nowy tydzień, prośmy o przemianę naszych serc,
by były otwarte i hojne wobec wszystkich, których spotykamy.
2. 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.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy; Msza
Święta w intencji wszystkich troszczących się o naszą świątynię;
- we środę z racji na 13-ty dzień miesiąca po Mszy Świętej odmówimy różaniec
fatimski w intencji uproszenia pokoju na świecie, Ukrainie, w społeczeństwie,
rodzinach i naszych sercach;
4. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
6. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
7. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na rajd
rowerowy „ Koło puszczy”. Muzealna jazda po Kampinosie to cykl 6 wycieczek
rowerowych śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego. Muzeum zaplanowało
trasy, które będą wiodły przez malownicze rejony Puszczy Kampinoskiej.
Organizatorzy pragną połączyć wiedzę merytoryczną z aktywnym
wypoczynkiem na rowerze. W tutejszych miejscowościach i na szlakach leśnych
znajduje się wiele mało znanych pamiątek związanych z życiem i działalnością
Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie zapraszamy: Terminy wycieczek:
16 lipca (sobota) g. 11.00-16.00 – Szlakiem miejsc pamięci narodowej
17 lipca (niedziela) g. 11.00-16.00 – Kolonizacja olęderska między puszczą a Wisłą
6 sierpnia (sobota) g. 11.00-16.00 – Wokół skansenu budownictwa puszczańskiego
w granicy
7 sierpnia (niedziela) g. 11.00-17.00 – Miejsca święte
27 sierpnia (sobota) g. 11.00-16.00 – Dzieło życia bł. Elżbiety Róży Czackiej
28 sierpnia (niedziela) g. 11.00-16.00 – W małej ojczyźnie Fryderyka Chopina
Liczba miejsc jest ograniczona! Przyjmujemy zapisy tylko dla osób pełnoletnich
dostępne na 2 tygodnie przed danym wydarzeniem. Na wszystkie pytania
odpowiadamy pod adresem: kolopuszczy@mt514.pl

8. 13 lipca przypada dzień zawarcia małżeństwa rodziców Świętej Tereski od
dzieciątka Jezus, świętych Zeli i Ludwika Martin. Tego dnia obchodzony jest
Dzień Męża i Żony. Serdecznie zapraszam na Mszę Świętą w niedzielę 17 lipca
na godz. 11.30 wszystkich małżonków, którzy pragnęliby oprócz świętowania
dnia swojej rocznicy ślubu, odnowić przysięgę małżeńską i wspólnie wypraszać
łaski u Boga, aby ich małżeństwo owocowało trwałością i świętością małżonków
oraz ich rodzin.
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.

