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XXVI  Niedziela  Zwykła 

  1. Uważanie się za chrześcijanina nie zapewnia nam automatycznie zbawienia. 
Potrzeba nawrócenia, głębokiej przemiany serca. Nie wystarczy mówić, że się 
wierzy w Boga, jeśli nie przekłada się to na codzienne życie. Nie deklaracje, ale 
wewnętrzna postawa ma kluczowe znaczenie w drodze do Boga. W dzisiejszej 
Ewangelii usłyszymy o dwóch synach, którzy w różny sposób reagują na polecenie 
ojca. Która z postaw synów jest bliższa mojego stosunku do Boga? 
   2. W minioną środę grupa młodzieży z naszej parafii przystąpiła do sakramentu 
bierzmowania. Składam serdeczne podziękowanie rodzicom tej młodzieży za 
wypełnienie zobowiązania z chrztu świętego o chrześcijańskim wychowaniu, pani 
Dorocie i lektorowi Tomaszowi za przygotowanie tych młodych ludzi, wszystkim 
uczestnikom środowej uroczystości: pani Karolinie i chórowi. Wierzę, że dary 
Ducha Świętego będą owocowały w życiu naszej młodzieży. 
   3. 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.  
O tę modlitwę prosiła Matka Boża w Fatimie i Gietrzwałdzie – w tym roku mija  
140 rocznica tych objawień. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych; od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; 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; tego dnia we wspomnienie NMP 
Różańcowej odbywa się akcja „ Różaniec do granic”; łącząc się z uczestnikami  
na granicy naszej Ojczyzny serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę w naszym 
kościele – o godz. 14.00 odmówimy 3 części różańca a 4-tą podczas nabożeństwa  
o godz. 18.00. 
   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. 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. 


