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    1. Pan Jezus nie mówi nam dzisiaj, że mamy oczekiwać Jego powtórnego 
przyjścia na ziemię z lękiem i przerażeniem, ale jak ci, którzy czekają na powrót 
pana z uczty weselnej. Takiej uroczystości towarzyszy zwykle radość i podniosły 
nastrój. Czekamy na Jezusa, który zanurzy nas w szczęściu i radości, jeśli tylko 
będziemy na to gotowi. 
    2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace 
wykończeniowe przy naszym kościele; 
- we wtorek święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, patronki 
Europy; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec 
a Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego różańca; po niej wymiana 
tajemnic różańcowych; tego dnia przypada 13-ty dzień miesiąca – kolejny dzień 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej pod hasłem „Bóg jest miłosierny”. 
    4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
    5. Ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę są szczególnym wsparciem 
prowadzonych prac. Za okazane serce serdeczne Bóg zapłać. 
    6. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę: 
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności ale 
również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Wszystkim 
odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę owocnego odpoczynku, 
pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę do Pani Jasnogórskiej wytrwałości a całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
    8. Do naszej parafii przybył peregrynujący po rodzinach Rycerzy Kolumba 
Obraz Świętej Rodziny poświęcony przez papieża Franciszka. „Przyszłość świata  
i Kościoła idzie przez rodzinę” powiedział Św. Jan Paweł II. Niech ten wizerunek 
będzie zachętą do modlitwy w intencji katolickich rodzin i modlitwy rodzinnej. 


