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1. Przypowieść Jezusa, której dziś słuchamy, każe nam zadać sobie pytanie o 
wierność Bogu. Czy przypadkiem nie jest tak, że ustami potakujemy, a w życiu 
zachowujemy się tak, jakbyśmy puszczali mimo uszu słowo Boże? 
2. W dniu wczorajszy dane nam było uczestniczyć w naszej wspólnocie we 
wspaniałym „ święcie  budowania” . Składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy zorganizowali tę wspólną zabawę i w niej uczestniczyli. 
Podziękowanie kieruję przede wszystkim do właścicieli firmy Manami – państwa 
Witkowskich, na których zaproszenie przybył samochód pokazowy z klockami 
Lego; państwu Wiącek z restauracji Honoratka która mieści się w Warszawie na 
Starym Mieście za pierogi i zaplecze gastronomiczne; za pierogi, ciasta, smalec 
dziękuję paniom z Żywego Różańca; ubojni pana Zygmunta Szwejkowskiego za 
kiełbaskę i kaszankę; państwu Klejnowskim z delikatesów Grześ za pieczywo; 
panu Skarbkowi za gril; panu Stanisławowi z całą ekipą budowlaną za 
przygotowanie sceny oraz za kulinaria; panu Marcinowi  Frajowi za pomoc 
logistyczną; siostrze Ewelinie za rozpieszcznie najmłodszych popcornem; 
stowarzyszeniu Rodzina-Rodzinie z panią Krystyną Mychlińską za organizację i 
poprowadzenie całej zabawy i wielu innym rodzinom za wkład pracy, budowę 
wspólnoty i przykład zaangażowania dla dobra innych: min państwu Zyga, 
Kucharskim, Suska, Malitek.  SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.  
3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I ponad 
gimnazjalnej wraz ze świadkami; 
- we czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; tego dnia 
podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 grupa młodzieży z naszej parafii otrzyma z 
rąk ks. biskupa Tadeusza Pikusa sakrament bierzmowania; całą wspólnotę 
zapraszam do uczestnictwa w tej uroczystości, aby modlitwą umocnić młodych, 
by wsparci darami Ducha Świętego dawali przykład żywej wiary; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP; tego dnia rozpoczyna się miesiąc październik i nabożeństwa 
Różańcowe – wszystkich zachęcam, by choć raz w tygodniu wspólnie odmówić 
różaniec rozważając w kolejnych tajemnicach życie Jezusa; nabożeństwa będą 
odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę 
 o godz. 17.15. 
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – dzieciom polecam Małego Gościa. 
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni. W minionym 
tygodniu była przerwa w pracach tynkarskich i rozpoczęto przygotowywanie 
budynku kościoła do zimy. Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej 
Rodzin.  


