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NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA

24 czerwiec 2018

Niedzielne czytania:
I - Iz 49,1-6; II - Dz 13,22-26
Ewangelia Łk 1,57-66.80:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła
syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał
tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli
mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego
odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to
imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał
nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się
dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie
Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym
słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie
ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na
pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
Narodziny Jana poprzedzone znakiem odebrania mowy Zachariaszowi, narodziny Jezusa poprzedzone znakiem gwiazdy i Mędrców ze Wschodu, a wszystko po to, by świat na chwile przystanął. i
zwrócił na nich uwagę. A czy moje narodzenie zostało czymś poprzedzone? Tak, pragnieniem Boga. Bóg od wieków na mnie się zdecydował i zawsze już będę przez Niego chciany. Czy potrzebny mi większy
rozgłos?
Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w
wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę
w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie
bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym
źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.
2. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy po wieczornej Mszy
św. a homilię zastępuje czytanka ks. Piotra Śliżewskiego: Litania do Najśw.
Serca Pana Jezusa od biblijnej podszewki..
3. W środę, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym
kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i
Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!
4. W czwartek, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy św. wigilijnej o
godz.17.30 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli
śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać
Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W tym tygodniu patronuje też:
• 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, ojciec i doktor Kościoła.
6. Powróciła po konserwacji XVIII wieczna ambona (155 975,00 zł). Obecny
jej kolor to druga warstwa farby, spośród 14 przemalowań! Pierwotny (pierwszy) kolor był mało rozpoznawalny. Gotowe są również XVIII-XIX wieczne
feretrony procesyjne (60 000,00 zł). Jeden jest już w kościele a drugi będzie w
najbliższych dniach.
7. Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju w
Markowicach rozpoczną się w sobotę 30 czerwca o godz. 19.00. Suma odpustowa w niedzielę, 1 lipca, o godz. 12.00. Tydzień później, w niedzielę 8 lipca
będzie miał miejsce odpust chorych, który rozpocznie się o godz. 14.00.
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.

