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   1. W przypowieści opowiedzianej przez Jezusa gospodarz mówi do 
niezadowolonego robotnika pracującego w winnicy: „Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?”. Często porównujemy się z innymi: ktoś ma więcej, 
lepiej, ktoś jest bardziej, itd. Stąd już nietrudno o zazdrość, rozżalenie i narzekanie. 
A przecież każdy z nas ma swoją drogę i ma wszystko, czego potrzebuje, aby 
osiągnąć zbawienie. Wskazówką dla każdego z nas jest wołanie proroka Izajasza: 
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!”. 
   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 kl. I 
ponadgimnazjalnej; 
- we środę o godz. 18.00 młodzież z naszej parafii przyjmie z rąk ks. biskupa Rafała 
Markowskiego sakrament bierzmowania; na uroczystą chwilę zapraszamy nie tylko 
rodziny kandydatów lecz całą wspólnotę parafialną, by młodzi ludzie otoczeni naszą 
modlitwą w swoim życiu wydali dobre owoce darów Ducha Świętego; kandydaci 
przychodzą do kościoła na godz. 17.30; 
- w piątek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; po Mszy 
Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu – serdecznie 
zapraszam; 
- w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców, który 
pragną śpiewać w scholii i już śpiewają; spotkanie potrwa do godz. 13.30. 
   4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się miesiąc październik – czas różańca. 
Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane  
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie. 
Pamiętajmy o powołanych do wieczności polecając również nasze sprawy dnia 
codziennego. Przyjmowane są również intencje na przyszły rok. 
   7. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas na rzecz rodzin 
objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. 
   8. 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. 


