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XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Uczniowie posprzeczali się, kto z nich jest największy. A Jezus im powiedział: 
„Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich”. Nie pieniądze, nie władza, nie zajmowana pozycja w społeczeństwie 
czyni człowieka wielkim, lecz postawa służby względem drugiego człowieka  
w prostocie serca. Czyli po prostu realizacja przykazania miłości. Czy do takiej 
wielkości dążymy? 
   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, którzy przystąpią do tego sakramentu 27 IX; 
- we środę z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem Świętego 
Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i złożonych do puszki przy Jego kaplicy – 
serdecznie zapraszam; 
- we czwartek do naszej świątyni przybędzie JE Ks. Bp Michał Janocha, by 
młodzieży i dorosłym udzielić sakramentu bierzmowania; wszystkich kandydatów 
powierzamy w modlitwie opiece Matki Bożej, by Ona wspierała ich jak to czyniła 
w Wieczerniku; na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania na godz. 18.00 zapraszam całą wspólnotę parafialną /kandydaci  
i ich świadkowie przychodzą na godz. 17.30/; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej  adoracja Najświętszego Sakramentu  
do godz. 20.00;  
- w sobotę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; o godz. 12.00 
spotkanie scholi dziecięcej i dzieci, które pragnęłyby śpiewać na chwałę Pana Boga 
w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30;  
   4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   6. W zakrystii można się wpisać na listę „ Różaniec rodziców za dzieci”. 
Serdecznie polecam tę formę troski o nasze dzieci, by poza troską o sprawy 
doczesne zostały otoczone szczególnym płaszczem opieki od Maryi. Do zapisania 
się proszę również osoby, które w ubiegłym roku rozpoczęły tę modlitwę i pragnęły 
by ją kontynuować. 
   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 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu.


