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żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przyI - Ez 17,22-24; II - 2 Kor 5,6-10
powieści je przedstawimy? Jest ono jak
Ewangelia (Mk 4,26-34):
ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w
Jezus powiedział do tłumów: Z króle- ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich
stwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i
ktoś nasienie wrzucił w ziestaje się większe od jarzyn;
mię. Czy śpi, czy czuwa, we
wypuszcza wielkie gałęzie,
dnie i w nocy, nasienie kiełtak że ptaki powietrzne
kuje i rośnie, on sam nie wie
gnieżdżą się w jego cieniu.
jak. Ziemia sama z siebie
W wielu takich przypowiewydaje plon, najpierw
ściach głosił im naukę, o ile
źdźbło, potem kłos, a potem
mogli [ją] rozumieć. A bez
pełne ziarnko w kłosie. A gdy
przypowieści nie przemawiał
stan zboża na to pozwala, zado nich. Osobno zaś objaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na śniał wszystko swoim uczniom.

Niedzielne czytania:

Królestwo Boże zostało w nas zasiane na chrzcie. Łaska Boża nieprzerwanie w
nas „pracuje”. Słowo Pana pomaga nam poznać Jego plan względem nas. Jego
Ciało i Krew odnawiają nasze życie, myślenie, odczuwanie. Taka jest rzeczywistość
Kościoła, w którym i przez który Pan nie przestaje działać.

Litania
do Serca
Pana Jezusa
codziennie
po wieczornej Mszy św.

Zakoñczenie
roku szkolnego
wspólne podziękowanie
uczniów
za miniony rok szkolny

21-06-2018 (czwartek)
godz. 17.30

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i
prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili
może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.
2. W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
które tak bardzo nas umiłowało. W dni powszednie, podczas wieczornej Mszy św. zamiast homilii czytamy rozważania ks. Piotra Śliżewskiego: Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa od biblijnej podszewki. Po Mszy św. litania przed obrazem Serca Pana Jezusa, który
był ostatnio poddany konserwacji.
3. Uczniów zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za mijający rok szkolny i o błogosławieństwo na czas wakacji w czwartek
o godz. 17.30. Jeśli są uczniowie klas VI (i starsi), którzy jeszcze nie
złożyli prośbę o przyjęcie do grona kandydatów do sakramentu bierzmowania, mogą to uczynić podczas tej Mszy św. (gotowe prośby są
dostępne w zakrystii i Biurze Parafii).
4. W sobotę Dzień Ojca. Dla żyjących wypraszajmy obfite Boże
błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela.
6. W tym tygodniu patronuje nam:
19 VI – św. Romuald, prowadził życie pustelnicze, przez wiele lat
wędrował szukając samotności i zakładając małe klasztory (pustelnie kamedulskie). To również Patron ks. Proboszcza. Msza św. w
Jego intencji dzisiaj o godz. 11.30 i we wtorek o godz. 8.00.
21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i
bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.
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.

