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    1. Stwierdzenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu  
i mamonie” skłania do refleksji, co w moim życiu jest mamoną. Przychodzimy  
do kościoła na Mszę św., modlimy się, chcemy służyć Bogu. Czym są jednak 
zaprzątnięte nasze myśli, ku czemu kierują się nasze serca? Stojąc przed ołtarzem, 
możemy oddać Bogu to, co nas od Niego oddziela i jest ważniejsze od naszego 
Stwórcy i modlić się: Tak, Panie, chcę, abyś to Ty był na pierwszym miejscu  
w moim życiu. 
    2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z k. I-szej 
ponadgimnazjalnej, którzy 28.09. otrzymają ten sakrament;  
- we środę święto Świętego Mateusza, Apostoła; o godz. 19.00 spotkanie chóru 
dorosłych – wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy; 
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu; 
wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych zakończona 
błogosławieństwem o godz. 20.00;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej wyjątkowo do godz. 13.00  
i w sali obok kruchty.  
    4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    5. Dziś w związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło w sierpniu Włochy, 
na prośbę Ojca Świętego Franciszka i włoską Caritas, we wszystkich kościołach  
w Polsce, a wiec także w kościołach Archidiecezji Warszawskiej, będzie miała 
miejsce zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Za każdą 
ofiarę serdeczne Bóg zapłać. Tradycyjna, w 3-cią niedzielę, zbiórka na posadzkę  
do naszego kościoła zostaje przeniesiona na przyszłą niedzielę. 
    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 każdą ofiarę na budowę naszego kościoła, szczególnie 
dziś składane na tacę: są szczególnym wsparciem prowadzonych prac przy naszym 
kościele. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 


