
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
02  września  2018 

XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Dla nas, chrześcijan, ważne jest, aby nasze życie było oparte na prawdzie. Tego 
nas uczy Jezus. Nie może być rozdźwięku między tym, co wyznajemy, a tym, jak 
postępujemy. Naszą drogą jest miłość potwierdzona czynem. Niech udział we Mszy 
św. umocni nas w czynieniu dobra. 
   2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych polecanych  
w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I 
ponadgimnazjalnej, którzy przystąpią do tego sakramentu 27 IX; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa i na rozpoczęcie roku szkolnego; o godz. 18.00 Msza Święta  
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego na którą serdecznie 
zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły; po Mszy 
Świętej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec 
a po Mszy Świętej w intencji Żywego Różańca wymiana tajemnic; na wspólny 
różaniec zapraszam również rodziców modlących się za dzieci i pragnących 
kontynuować tę modlitwę bądź ją rozpocząć. 
   4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie 
tornistrów i przyborów szkolnych dla rozpoczynających i kontynuujących 
przygodę ze szkołą. 
   7. W nadchodzącym czasie są wolne intencje – pamiętajmy o powołanych do 
wieczności, dla których nasza modlitwa jest ratunkiem i pomocą ale też  sprawy, 
którymi żyjemy na co dzień polecajmy przez wspólną modlitwę. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Wizytacja naszej parafii, która miała miejsce w maju br. wskazała na potrzebę 
zatroszczenia się o przestrzeń prezbiterium związaną z doświetleniem i silnym 
nagrzewaniem. W związku z tym w najbliższym czasie planowane jest pokrycie 
kopuły materiałem ograniczającym nagrzewanie. W przyszłą niedzielę ofiary 
składane na tacę będą przeznaczone na realizację tego celu a koszt samych 
materiałów to ok. 12.000 zł. Już dziś składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary na ten 
cel złożone. Wszystkim powracającym z wakacji i urlopów życzę udanego powrotu 
do radosnej codzienności. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam 
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu.


