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    1. Która modlitwa jest nam bliższa?: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie. Nie kradnę, nikogo nie biję. Chodzę do kościoła, daję na ofiarę itp.”, czy też: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Jezus podaje modlitwę celnika jako 
przykład dla nas, bo któż z nas jest sprawiedliwy przed Bogiem? Powinniśmy  
uznać naszą słabość i grzeszność, również naszą skłonność do porównywania się  
i wywyższania nad innych. Bóg nie pozostanie obojętny na taką modlitwę.  
On przynosi pokój i wolność wewnętrzną. 
    2. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie wszystkich zapraszam do 
wspólnego rozważania tajemnic różańcowych w tygodniu na godz. 18.00   
a w niedzielę na godz. 17.15. Dla dzieci organizowany jest konkurs na najładniejszy 
różaniec /można je przynieść do kościoła lub oddać katechetce do 16 X/. Wszyscy 
natomiast na banerze różańcowym mogą umieszczać swoje zdjęcie z wpisaną na 
odwrocie intencją modlitewną. W czasie apelu jasnogórskiego 13 XI wszyscy 
uczestnicy akcji różańcowej zostaną zawierzeni Maryi. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę Msza Święta w intencjach zawierzanych Bogu za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II; intencje można złożyć w zakrystii lub włożyć do puszki; 
- w piątek święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; zapraszam do 
indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu; wystawienie po Mszy Świętej  
i modlitwa w intencjach własnych zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00;  
- w sobotę nie będzie spotkania scholii dziecięcej. 
    4. W kruchcie kościoła są wyłożone kartki na które można wpisywać zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej, za których odprawiana jest Msza Święta  
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    6. W przyszłą niedzielę, ostatnią miesiąca, zbiórka do puszek Caritas jako 
wsparcie rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


