28 czerwiec 2020 – XIII Niedziela Zwykła – Rok A
Wprowadzenie do Mszy Świętej: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stawia
przed nami jedno z najtrudniejszych wymagań: „Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”. Nasze codzienne życie nie jest wolne
od krzyża. Kiedy te krzyże są bardzo ciężkie, wtedy niejednokrotnie powstaje
w naszym sercu pokusa, aby zbuntować się, odrzucić krzyż i przestać być
uczniem Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że naszym Mistrzem w niesieniu
krzyża jest sam Chrystus. Dobrze to wyraził Św. Jan Paweł II: „Bez Boga
Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie”. W
czasie dzisiejszej Eucharystii módlmy się o to byśmy przyjmowali krzyże i
doświadczenia z poddaniem się woli Bożej oraz w trudnych sytuacjach
życiowych byli otoczeni bliskimi i kochanymi osobami, którzy potrafią po
części złagodzić ciężar niesionego przez nas krzyża.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz.:

10.00; 11.00

7.00; 8.00; 9.00;

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe po Mszy o godz. 11.00

 Jutro tj. poniedziałek 29 czerwca przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I
PAWŁA. Msze Święte przed południem o godz. 7.00;

8.00; 9.00 i 10.00 oraz wieczorem o godz.

18.00 z nabożeństwem czerwcowym. W tym dniu wraz z całym Kościołem modlimy się za papieża







Franciszka. Ofiary, które w tym dniu składamy na tacę do dyspozycji Ojca Świętego jako tzw.
świętopietrze.
Msze Święte w dni powszednie w Kościele w Łoniowej o godz. 6.30 rano i o godz. 18.00 wieczorem. Od
jutra na Msze wieczorne zapraszam KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z KLASY
VIII, którzy poprzez dziewięciodniową nowennę będą się duchowo przygotowywać do przyjęcia tego
sakramentu. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży 8 lipca 2020 r. o godz. 18.00 w
Porąbce Uszewskiej przez J. E. Ks. Bp Leszka Leszkiewicza
W środę o godz. 16.00 próba scenariusza Uroczystości I Komunii dla dzieci z klasy III. Uroczystość I
Komunii odbędzie się 26 lipca 2020 r. o godz. 11.00.
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca lipca. Msza wotywna o NSPJ rano o 6.30 i wieczorem o godz.
18.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii. W tym dniu wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie
poprzez składane ofiary Dzieło Misyjne Kościoła. Okazja do spowiedzi, zwłaszcza kandydatów do
Bierzmowania i świadków przez cały tydzień pół godziny przed wszystkimi Mszami, a w I piątek od godz.
17.00. W I piątek od godz. 8.00 odwiedzę chorych po domach. Ponieważ w dalszym ciągu mamy stan
epidemii, odwiedzę tylko tych którzy się zgłoszą w zakrystii.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegła niedzielę w ramach składki inwestycyjnej. Wszystkie
rodziny wpisałem do Księgi Ofiarodawców naszej parafii. Złożyliście 8450 zł. Wszystkich rodzin było 107.
W intencji ofiarodawców będziemy się modlić na nabożeństwach wieczornych. Bardzo serdecznie chciałem
podziękować Państwu Cecylii i Januszowi Burnóg, którzy pokryli koszty naprawy kosiarki żyłkowej 500
zł. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w minioną sobotę solidnie
troszczyli się o czystość Kościoła i kwiaty do ołtarzy, a dziękuję: Pani
Danuta Dudek, Bogusława Wąs, Anna Poręba – Rylewicz i Danuta
Rylewicz i ofiarę 200 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafii
wyprasza Boże błogosławieństw i ma w swojej opiece. Do sprzątania w
najbliższą sobotę prosimy: Pani Paulina Kapusta, Antoni Mrzygłód,
Anna Rylewicz i Zofia Jedynak

