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18 czerwca 2017

Niedzielne czytania:
I - Wj 19, 1-6a; II - Rz 5, 6-11
Ewangelia (Mt 9, 36 - 10, 8):
Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce
nie mające pasterza. Wtedy rzekł
do swych uczniów: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy
przywołał do siebie dwunastu
swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi,
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona
dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, zwa-

ny Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub,
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego.
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo
niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie”.

- Wciąż na świecie tylu ludzi, którzy nic nie słyszeli o Jezusie i Jego Ewangelii. I ty
jesteś potrzebny do pracy w tej Bożej winnicy
- Módl się dzisiaj za tych, którzy przynieśli ci wiarę, i za tych, którzy ją karmią
słowem i sakramentami.
Procesje
tzw. oktawy Bożego Ciała
wokół kościoła
dzisiaj (niedziela)
po Mszy św. o godz. 9.00
od poniedziałku do czwartku
po wieczornej Mszy św.

Zakoñczenie
roku szkolnego
wspólne podziękowanie za miniony rok szkolny
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

22.06.2017 (czwartek)
godz. 17.30

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 9.00 w ramach tzw. oktawy Bożego Ciała,
procesja wokół kościoła ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa. W pozostałe
dni po wieczornej Mszy św.
2. O godz. 11.30 Msza św. w intencji ks. Proboszcza z okazji przypadających
jutro imienin.
3. Spotkanie rodziców, dzieci które przystąpią w 2018 roku do I Komunii św.,
dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30.
4. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za mijający rok szkolny i o błogosławieństwo na wakacje w
czwartek o godz. 17.30. Jeśli są gimnazjaliści, którzy jeszcze nie złożyli prośby
o przyjęcie do grona kandydatów do sakramentu bierzmowania, mogą to uczynić podczas tej Mszy św.
5. W czwartek, kończymy tzw. oktawę Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy św.
o godz. 17.30 ostatnia procesja wokół kościoła z czterema ołtarzami.
6. W piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień
modlitw o uświęcenie kapłanów. Można uzyskać odpust zupełny za publiczne
odmówienie Aktu wynagrodzenia. Z racji uroczystości nie obowiązuje piątkowy post od potraw mięsnych.
7. W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami
obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z
miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.
8. W sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się
narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem,
nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i
pobożnością.
9. Od 26 czerwca, przez okres wakacji, zawieszony jest dyżur spowiedniczy w
kościele Św. Barbary. Spowiedzi w Parafiach przed Mszami oraz od poniedziałku do soboty u Ojców Franciszkanów (16.00-17.00) i w Sanktuarium Matki
Bożej w Markowicach (17.00-18.00).
10. W niedzielę, 25 czerwca, w Markowicach o godz. 15.00 II Markowicki
Przegląd Chórów „Chwal o Duszo Maryję”, w ramach którego w tym roku
wystąpi Chór Dziewczęcy SKOWRONKI z Poznania. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych zespołów dziewczęcych.
11. Również w niedzielę, 25 czerwca, w Gniewkowie o godz. 15.00 rozpocznie
się IV Festiwal Piosenki Religijnej z udziałem: NAM DEUS, 30+, NEW DAY
(ogród przy kościele Św. Mikołaja i Św. Konstancji).
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

