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NASZ KOŚCIÓŁ

CHODŹMY I GŁOŚMY!
Jak ten czas biegnie… Tak niedawno trzymaliśmy w rękach
wiosenną edycję „Naszego Kościoła”, a już powstał kolejny
numer, tym razem –wakacyjny. Z radością weszliśmy w nowy rok
duszpasterski, którego myśl przewodnią stanowią słowa Jezusa
„Idźcie i głoście”. To zadanie dla wszystkich chrześcijan. Możemy
to uczynić w różny sposób – służąc innym ludziom, podążając na
pielgrzymkę, świadcząc o Jezusie słowem i czynem na
KS. ROMAN WOŹNY wakacyjnych szlakach. W tym numerze naszego parafialnego
PROBOSZCZ PARAFII
pisma będzie można znaleźć wiele recept na ewangelizowanie
siebie i innych ludzi. Warto wsłuchać się w świadectwa ludzi, którzy pielgrzymowali
w czerwcu do Wilna – miasta, które jest kolebką Bożego Miłosierdzia. Warto
poczytać, jak młodzież planuje spędzić czas wolny od nauki oraz jak rozumie słowa
św. Jana Pawła II, że miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się „maluczkim" i uznanie
siebie za sługę wszystkich. Warto wspomnieć odpust parafialny ku czci św. Stanisława
oraz świętowanie srebrnego jubileuszu naszego rodaka księdza Tomasza Kudronia.
W zasadzie każdy Czytelnik – bez względu na wiek powinien znaleźć coś, co
pozostaje w kręgu Jego zainteresowań. Pozostaje mi tylko zachęcić do wnikliwego
czytania i przemyślenia treści, przesłań poszczególnych artykułów. Pragnę zachęcić
do pielgrzymowania w jubileuszowej XXXV Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej w sierpniu, przed tron Jasnogórskiej Matki. A to bardzo ważny Maryjny Rok – 100
lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 300 – setna rocznica koronacji Maryi
w Jasnogórskim Wizerunku… A zatem – Chodźmy i Głośmy!
ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI
Z ŻYCIA PARAFII
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