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  XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. Nie wiemy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Nie znamy też 
daty naszej śmierci. Mamy jedynie pewność, że to nastąpi. Jezus dzisiaj zachęca 
nas, abyśmy byli na to gotowi. Wśród problemów i radości codziennego życia 
nie zapominajmy o naszym dążeniu do szczęścia wiecznego w niebie. Każdy 
dzień może być ostatnim dla nas na ziemi. Ważne, abyśmy zawsze byli 
przygotowani na spotkanie z Bogiem. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszej świątyni; 
- we wtorek z racji na 13-ty dzień miesiąca zapraszam na różaniec fatimski 
połączony z procesją dookoła kościoła; 
- w środę wspomnienie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego; 
- w czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP i 99 rocznica Bitwy 
Warszawskiej; Msze Święte wg porządku niedzielnego; na każdej Mszy Świętej 
po Komunii Świętej błogosławieństwo ziół i kwiatów; 
- w piątek w czasie wakacji nie będzie wieczornych adoracji. 
    3. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    4. Mimo czasu wakacyjnego kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na 
rzecz rehabilitacji Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. 
Dziękujemy. 
    5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
    6. Serdecznie zachęcam do podjęcia w miesiącu sierpniu zobowiązań 
abstynenckich. Intencją podjętych postanowień to oprócz modlitwy o trzeźwość 
w narodzie mogą być sprawy osobiste, rodzinne i społeczne. Pamiętajmy 
również w modlitwie o pielgrzymach podążających do sanktuariów maryjnych 
szczególnie na Jasną Górę. 
    7. Kontynuowane są prace przy okładaniu schodów głównych kamieniem  
i czynne są tylko boczne wejścia. Przepraszam za uciążliwość i proszę  
o wyrozumiałość. 
    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 czasie 
wakacyjno-urlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego 
dziełach. 
    9. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma czas 
urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie 
poradni/. 
    10. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin 
kursu: 
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