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XXVII  Niedziela  Zwykła 

 
  1. W dzisiejszych czytaniach przywołany zostanie obraz winnicy. Usłyszymy słowa 
skierowane do każdego z nas: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili”. Dorodne, soczyste winogrona cieszą nie tylko oko,  
ale i wspaniale smakują. Bóg zapewnia nam wzrost, Słowo Boże nas umacnia. Wiele 
otrzymujemy każdego dnia. Bóg nas wybrał, abyśmy przynosili owoce – nie cierpkie 
jagody, ale owoce dobra i miłości. 
   2. Dziś obchodzony jest XVII Dzień Papieski. Hasło tegorocznego Dnia 
Papieskiego – „Idźmy naprzód z nadzieją” – zaczerpnięte z listu apostolskiego      
św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku 
Jubileuszowego 2000 – jest zaproszeniem do tego, by każdy z nas  był świadkiem 
nadziei.  Przy wyjściu z kościoła młodzież kwestuje na fundusz stypendialny 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
   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 wspierających prace przy 
naszej świątyni; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru; 
- w piątek z racji na 13-ty dzień miesiąca na zakończenie roku fatimskiego różaniec 
z procesją dookoła kościoła – serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy; po Mszy 
Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu;  
Po adoracji zapraszam na spotkanie młodzież zaangażowaną w ŚDM oraz licealną  
i starszą do Sali Jana Pawła; 
- w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców, który 
pragną śpiewać w scholii i już śpiewają; o godz. 18.00 spotkanie dla ministrantów  
i lektorów. 
   5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   7. 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. 
   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. 


