Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą
dnia 8 lipca 2018 roku
W tym miesiącu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i
pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

1. Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i
chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni.
Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, piękniejszy bieg.
Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie zrażając się
przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia
przekraczającego ziemski wymiar.

2. Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek w kraju czy za granicę zachęcamy do
wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy
Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu.
3. Nabożeństwo Fatimskie w piątek rozpoczniemy o godz. 18,30 śpiewem Godzinek o N.M.
Pannie. Gromadźmy się jak najliczniej wspominając Objawienia Fatimskie. Procesja
Fatimska i Msza Św. zbiorowa.
4. Spotykamy się z różnymi pytaniami dotyczącymi jogi, ezoteryki, wschodnich medytacji,
tatuaży czy kolczykowania. Na takie pytania odpowiedział znany charyzmatyk,
rekolekcjonista o. Jakub Manjackal na łamach Naszego Dziennika, w Polsce był 74 razy.
Mówi, że w tym wszystkim nie ma Ducha Świętego. Zły duch czyni wszystko, by ludzi
odciągnąć od Boga. Tatuaże i kolczykowanie (tzw. piercing) brwi, nosa, pępków blokuje
w nas Boże błogosławieństwo. Pismo Św. w Księdze Kapłańskiej wyraźnie nakazuje:
„Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan” ! Nie możemy się sprzeciwiać Słowu
Bożemu, chcąc otrzymać Boże błogosławieństwo. Trzeba się wyrzec tego tatuażu, usunąć
go z serca iść do spowiedzi św., usunąć go ze swego ciała a Manjackal mówi, że ludzie
którzy mają tatuaż myślą, że to im da powodzenie i uchroni ich od chorób i nieszczęść, a
to ich zamyka przed łaską Bożą.
Dzisiejsza kolekta na remont dachu na naszej świątyni, a za tydzień na częściowy remont
organów.
W czasie wakacji spowiedzi św. słuchamy na ½ godz. przed Mszą św. w dni powszednie ,
często jest tylko jeden ksiądz.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa i życzliwości ze strony najbliższych.

