Zapytam siebie o moje życie wiarą na co dzień. Czy nie wkrada się w nią spowszednienie i
przyzwyczajenie? Czy moje kontakty z Jezusem nie stają się „mechaniczne”? Co mogę
powiedzieć o duchowym poziomie moich praktyk religijnych? Czy Jezus nie dziwiłby się
dzisiaj mojemu niedowiarstwu? (w. 6).
W serdecznej rozmowie z Jezusem poproszę Go, aby odnowił we mnie pierwotny zapał
duchowy i oczyścił z rutyny moje codzienne praktyki wiary. Wejdę w moje codzienne
obowiązki z modlitwą serca: „Jezu, pomóż mi wrócić do pierwotnej miłości i
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żarliwości duchowej!”.
Drodzy Parafianie i Goście!
Pozostałe Ogłoszenia Duszpasterskie
Dziś pierwsza niedziela miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu :od godz. 17:00.
W wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu: o godz. 17:00, następnie nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy : o godz. 17:30.
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Zapracowanych w czwartek w godz. 20:0021:00.
W uroczystość odpustową pragniemy w naszej parafii zorganizować festyn, zwracamy się
z prośbą o dostarczenie fantów na loterię.
Za wszelkie modlitwy, życzliwość i ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać. Niech Dobry
Bóg obdarzy Was Pokojem

Przez wiele ucisków i utrapień trzeba nam przejść, aby wejść do Królestwa
Bożego. Cały świat bowiem leży w mocy szatana, który jest bogiem tego upadłego świata.
Przedzieramy się przez zasieki i zasadzki sił demonicznych, bo nie walczymy z ciałem i
krwią, lecz z mocami ciemności i zła. Prześladowani, odrzucani, wyszydzani, wzgardzeni,
spotwarzani i nierozumiani, staliśmy się jak śmieci tego świata u wszystkich. Świat
nienawidzi Jezusa i Jego uczniów - i tak będzie do końca czasów. W takim ogniu Bóg
upodabnia nas do Chrystusa i kto będzie wierny aż do śmierci, otrzyma koronę życia.
o. Tomasz Skibiński OFM
Adoracja w Pierwszą Niedziela Miesiąca – godz. 17:00

Niedziela

8:00 – Za tatę i męża Jana z okazji imienin o Boże

4 dzień, śniadanie, Kazimierz nad Wisłą, (Ruiny Zamku powstałego za panowania
Kazimierza Wielkiego, Stara Chata z 1700r, Kościół Farny i Klasztorny, Rynek
Staromiejski), przy odpowiednim stanie wody rejs statkiem po Wiśle. Obiadokolacja.

4.07.2021

błogosławieństwo i potrzebne łaski.
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Intencje Mszalne

11:30 – ++Irenę, Zofię, Józefa, Wacława, Piotra i Jana.
13:00 - ++ dziadków i wszystkie córki z rodziny
Czajkowskich.
18:00 – ++ rodziców Jana i Leokadię ++ teściów Marcina i Anna
za + brata ks. Franciszka i ++ rodzeństwo.
Poniedziałek

18:00 – Za kapłanów pracujących w parafii – Roże MBNP.

5.07.2021
Wtorek 6.07.2021

18:00 – O powrót do zdrowia Tadeusza i Elżbiety.

Środa 7.076.2021

18:00 – W intencji Adrianny z okazji urodzin o Boże
błogosławieństw i opiekę Matki Bożej.

Czwartek 8.07.2021
Piątek 9.07.2021
Sobota 10.07.2021

18:00 –
18:00 – ++ z rodziny Merk i Kluseczyk.
18:00 – + Józefa Leśniaka w 30 dzień po śmierci.

Pielgrzymka Parafialna Perły Polski Wschodniej 23-26.09.2021
SANDOMIERZ, ZAMOŚĆ, LUBLIN NAŁĘCZÓW-KAZIMIERZ DOLNY
Program wycieczki :
1 dzień, godz. 5.00 wyjazd z Legnicy. Przejazd do Sandomierza, zaliczanego do
najcenniejszych zabytków urbanistyczno-krajobrazowych w Polsce. Zwiedzimy m.in.
Ratusz Staromiejski, Synagogę, Zamek z XV wieku, katedrę, obiadokolacja, nocleg
2 dzień, śniadanie, przejazd do Zamościa- perły Renesansu, z listy Unesco. Rynek Wielki z
kamieniczkami, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Synagoga, fortyfikacje,
Rotunda. obiadokolacja, nocleg
3 dzień, śniadanie, Lublin: kaplica zamkowa Trójcy Świętej, archikatedra. Miasto żywego
średniowiecza, starówka i ślady judaizmu. Nałęczów przedwojenne uzdrowisko,
obiadokolacja, nocleg

Cena zawiera:
3 noclegi, pokoje 2 osobowe z łazienkami
3 śniadania, 4 obiadokolacje
opiekę pilota
ubezpieczenie NNW 5000 pln
podatek VAT
Cena nie zawiera: bilety wstępu, audio guide, rejs statkiem po Wiśle, degustacje, lokalni
przewodnicy, składki na TFG/TFP, wieczór integracyjny- razem 150 zł/os
Formacja – rozważanie do dzisiejszej Ewangelii – Mk 6,1-6
Wyobrażę sobie Jezusa, który z uczniami idzie do rodzinnego Nazaretu (w. 1). Przyłączę
się do nich. Zobaczę, jak Jezus spotyka się ze swoimi ziomkami. Spędził wśród nich 30 lat
życia. Znali Go „z bliska”. Wrócił do miejsca, które bardzo kochał.
Wspomnę moje „rodzinne strony”. Wrócę myślą do moich najbliższych. Co mogę
powiedzieć o moich relacjach z rodziną, rodzicami, z tymi, którym wiele zawdzięczałem w
okresie młodości? Czy pamiętam o nich? Czy modlę się za nich?
„Wejdę” z Jezusem do synagogi (w. 2). Chodził tam już jako dziecko. Teraz wchodzi, aby
nauczać, wyjaśniać Pisma. Wie, że Ojciec posyła Go także do „swoich”. Zobaczę siebie w
mojej rodzinie, wspólnocie, w miejscu pracy i nauki. Czy potrafię świadczyć o
wartościach, którymi żyję?
Zwrócę uwagę na reakcję słuchaczy w synagodze (ww. 2-3). Nie kwestionują nauki Jezusa.
„Przeszkadza” im jednak to, że żyli z Nim na co dzień. Nie potrafią przejąć się mądrością
Jego słów.
Postawa ziomków, którzy przywykli do Jezusa, przestrzega mnie przed skutkami złych
przyzwyczajeń. Przyzwyczajenie zabija gorliwość, spłyca relacje z Jezusem, i wówczas nie
może On dokonać we mnie żadnej przemiany (ww. 4-5).

