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 XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Pan Bóg kieruje do nas zaproszenie na ucztę, zaprasza nas do zamieszkania  
z Nim w królestwie niebieskim. Czy takie zaproszenie jednak nie burzy moich 
planów? Czy mam w ogóle czas, aby na nie odpowiedzieć? A może to zaproszenie 
mnie irytuje i denerwuję się na tych, którzy to przesłanie mi przekazują? Pan 
Bóg, który wszystko dla nas przygotował i pragnie być z nami, z ojcowską 
miłością czeka na naszą odpowiedź. Na początku Mszy św., kiedy stajemy  
w prawdzie przed Bogiem, zastanówmy się, czy chcemy przyjąć zbawcze 
zaproszenie. 
  2. Serdecznie zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej dzieci, 
młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w tygodniu o godz. 
18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; Rozważając podczas nich 
naukę Świętego Jana Pawła II przygotowujemy się duchowo na uroczyste 
wprowadzenie Relikwii Świętego Papieża do naszej świątyni, które odbędzie się  
w niedzielę 26 X podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Wymiarem materialnym 
jest wsparcie przy urządzeniu kaplicy Świętego Rodaka a ofiarę można złożyć  
do puszki przy wyjściu z kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
  3. Dziś obchodzimy XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi 
Bądźcie”. Dziękujemy Opatrzności Bożej za wyniesienie na ołtarze naszego 
Rodaka – patrona rodzin. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w całym kraju 
prowadzi kwestę na rzecz uzdolnionej młodzieży. Za dar serce serdeczne Bóg 
zapłać.   
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek obchodzimy Dzień Nauczyciela – tego dnia naszą modlitwą 
ogarniemy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły wypraszając dla nich 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w posłannictwie przekazywania wiedzy  
i wychowaniu młodego pokolenia ; 
- w sobotę o godz. 11.00 spotkanie scholii; tego dnia przypada święto Świętego 
Łukasza Ewangelisty. 
  5. Trwa konkurs na plakat upamiętniający 30 rocznicę śmierci bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki przypadającą w przyszłą niedzielę. Zachęcamy do wykonania 
prac w formacie A3 lub A4, technika dowolna. Mile widziane prace rodzinne. 
Prace dostarczamy do katechetek lub ks. Proboszcza do dnia 15 października. 
Przy okazji zachęcamy do udziału uczniów szkół w innych konkursach.  
Na stronie parafii umieszczone są linki z informacją. Chętni proszeni są o kontakt 
z katechetami.  
  6. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
  7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
  8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.  
Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. Całą wspólnotę powierzam naszej 
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
  9. Spotkanie chóru dorosłych dziś ok godz. 19.00 


