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XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Przeżywamy dziś w Kościele Polskim XVIII Dzień Papieski pod hasłem           
„Promieniowanie ojcostwa”.  Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, 
którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym 
samym Ojcostwo Boga. Jesteście przykładem i inspiracją dla tych, którzy 
poszukują wzorów do naśladowania. W trud wychowania młodego pokolenia 
Polaków włącza się już od osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Stypendia wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski 
pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Dziś, podczas kwesty przy wyjściu  
z kościoła możemy wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany 
przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy,  
że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych  
i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka. Za każdy dar z serca Bóg 
zapłać. 
   2. Trwa miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie 
zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które są odprawiane w tygodniu                  
o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przypada 40 rocznica wyboru Św. Jana Pawła II; 
- we czwartek święto Świętego Łukasza, Ewangelisty; 
- w piątek przypada 34 rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; wyjątkowo nie 
będzie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu;  
- w sobotę nie ma spotkania scholi dziecięcej. 
   4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   6. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   7. W kruchcie na stoliku wyłożone są kartki, na których można wpisywać imiona 
osób polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej. W ich intencji modlić się 
będziemy podczas Mszy Świętych 1 i 2 XI oraz w każdy 1-szy poniedziałek 
miesiąca. 
   8. W zakrystii rodzice, którzy podjęli modlitwę różańcową za dzieci mogą 
odbierać tajemnice różańcowe im przynależne. 
   9. 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.


