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NASZ KOŚCIÓŁ

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI...
Minął czas wakacji - bogaty w wyjątkowe wydarzenia i przeżycia. Za nami
Światowe Dni Młodzieży świętowane w parafiach podczas Tygodnia Misyjnego
oraz w Krakowie - razem z Ojcem Świętym Franciszkiem. Bogu niech będą
dzięki za te błogosławione dni - uświęcone modlitwą, adoracją, koncertami,
spotkaniami, wielką życzliwością i miłością ludzi. Bogu niech będą dzięki za
kapłanów, siostry zakonne, wolontariuszy, którzy poświęcając swój wakacyjny
czas wypoczynku na służbę drugiemu człowiekowi, pokazali swą postawą
i czynem - jak wypełniać uczynki miłosierne, co do duszy i ciała. Bogu niech
KS. R O M A N W O Ź N Y będą dzięki za wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie zaprosili pod swój dach
PROBOSZCZ PARAFII
młodzież z różnych stron świata i gościli ją zgodnie ze staropolskim
powiedzeniem - „Gość w dom, Bóg w dom".
W bieżącym numerze naszego parafialnego pisma znajdziecie Drodzy Parafianie wiele ciekawych
artykułów, wspomnień, świadectw, które upamiętniają przeżyte chwile. Znajdziecie również coś dla
pokrzepienia i umocnienia Waszej wiary. Polecam artykuł z działu tzw. teologii w praktyce
traktujący o Sakramencie Pokuty. Przeżywając Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, warto przeczytać
artykuł „Bedejem Bożego Miłosierdzia" mówiący o Wilnie i Matce Bożej Miłosierdzia.
Październik to miesiąc Maryi. W listopadzie z kolei modlimy się za naszych bliskich zmarłych.
Nie zapominajmy zatem o nabożeństwach różańcowych. Zachęcajmy dzieci i młodzież do tej
modlitwy. Znajdźmy sami chociaż kilka chwil na modlitwę różańcową. Święty Jan Paweł II mówił:
Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w j e j prostocie i jej głębi(...).
Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich doj e j odmawiania.
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