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XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

   1. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus dosadnie poucza człowieka o wartości 
miłości w życiu. Jednoznacznie stwierdza, iż najważniejsze przykazanie nakazuje 
ludziom kochać Boga i drugiego człowieka. Jednak we współczesnym świecie 
człowiek ma ogromne problemy z określeniem, czym jest miłość. Jest  ona darem, 
który uczy nas przekraczać różnorakie granice, które stawia przed nami 
codzienność naszego życia. Dzięki niej pokonujemy bariery ludzkich układów, 
antypatii, a nawet doznanej krzywdy, którą czasami tak trudno jest zapomnieć. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- do czwartku 8 XI można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie 
cmentarza, modlitwę za zmarłych przy zachowaniu zwykłych warunków;  
- w piątek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie; po Mszy Świętej 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;          
- w sobotę nie ma spotkania scholi dziecięcej. 
   3. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
   4. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   5. W związku z przypadająca w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości 
Centrum Opatrzności Bożej przygotowało replikę Świecy Niepodległości, 
ofiarowaną naszemu narodowi przez papieża Piusa IX, by zapłonęła ona w naszych 
domach 11 XI o godz. 19.18 i odmówiono przy niej Akt Dziękczynienia. Świece są 
wyłożone w kruchcie kościoła a ofiary przy nich składane do puszki są 
przeznaczone na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej. 
   6. 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 w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca. Kartki  
z intencją wypominkową są przyjmowane w zakrystii po Mszy Świętej. 
   7. 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.


