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XIV NIEDZIELA ZWYK£A

5 lipca 2020

Niedzielne czytania:
I - Za 9,9-10; II - Rz 8,9.11-35
Ewangelia (Mt 11,25-30):

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż
takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał
Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie”.
- Do mądrości Boga mają przystęp ludzie prostego serca. A do mocy
Boga - ci, którzy odkryli własną bezsilność.
- Lekarstwem dla twojego steranego serca jest łagodność i pokora
Jezusa. Na zmęczone serca swoich bliskich nic nie działa tak uzdrawiająco, jak twoja łagodność i pokorne przyjęcie prawdy.
- Z Jezusowym jarzmem jest tak, jak z Jego słowem. W ustach bywa
gorzkie, lecz wnętrza napełnia słodyczą. Przeciwnie jest z jarzmem
świata. Przy pierwszym spotkaniu wydaje się miłe, ale potem...
Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty duszpasterskie

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i
urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim
kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie
nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski,
przynosi pokój i zbawienie.
2. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej
pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan
Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
3. We wtorek zapraszamy na GODZINĘ dla CHRYSTUSA. Adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z Liturgią Godzin.
4. Za tydzień niedziela budowlana. Aktualnie są kontynuowane prace
konserwatorskie przy ołtarzu MB Różańcowej.
5. W tym tygodniu patronują nam:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą
Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z
wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964
roku ogłosił go głównym patronem Europy.
6. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej w Markowicach:
- 5 lipca godz. 12.00 - sumę odpustową odprawi ks. Abp Wojciech Polak,
Prymas Polski
- 12 lipca godz. 15.00 - suma odpustowa dla chorych.
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) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

