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   1. Gdy się modlimy do Boga w różnych intencjach często brakuje nam 
cierpliwości. Zaczynamy wtedy myśleć, że Bóg o nas nie pamięta. Wystarczy 
jednak prosić o silną wiarę, aby dostrzec jak bardzo Pan Bóg troszczy się  
o każdego z nas. 
   2. Serdeczne podziękowanie dla Panów, którzy w sobotę dokonali modernizacji 
wentylacji w kościele. Ich poświęcenie w pracy na wysokości posłuży nam 
wszystkim. Bóg zapłać . 
   3. Trwa miesiąc październik – czas tradycyjnej modlitwy różańcowej. 
Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego rozważania 
Tajemnic Różańcowych w tygodniu na godz. 18.00 i po nabożeństwie Msza 
Święta a w niedzielę na godz. 17.15. W związku z różańcem organizowany jest 
konkurs na samodzielnie wykonany różaniec z dowolnego materiału                     
(z wyjątkiem jarzębiny). Wykonane dzieła z dołączoną kartką z imieniem  
i nazwiskiem oraz klasą można przynosić katechetom do szkoły lub do kościoła 
w terminie do 15 X. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych; 
przyjmowane są już wypominki roczne na 2014; naszych bliskich zmarłych 
można wpisywać na kartki wyłożone na stoliku w kruchcie kościoła – jest w ich 
intencji odprawiana Msza Święta w 1-szy poniedziałek każdego miesiąca; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie w kościele dla kandydatów do bierzmowania 
z kl. III gimnazjum; 
- w sobotę w godz. 12.00 – 13.30 w kościele spotkanie dzieci, pragnących śpiewać 
w scholi „Promyki Matki Bożej Królowej Rodzin”; Msza Święta wieczorna  
w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   6. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Ofiary na 
tacę w przyszłą niedzielę są szczególnym wsparciem dzieła budowy naszego 
kościoła. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej 
Rodzin.  


