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  XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
   1. Naszym powołaniem jest miłość. Nie zaszczyty i pierwsze miejsca, ale cicha 
i pokorna realizacja przykazania miłości. Wymaga to zaparcia się siebie i nie 
szukania uznania za dobre czyny. Jezus nie tylko dał nam przykład takiego 
życia, lecz także umacnia nas na tej drodze prowadzącej do wewnętrznego 
szczęścia i radości. 
   2. Dziś przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć o tamtych 
wydarzeniach jest wciąż żywa ale współczesny świat bardzo potrzebuje 
modlitwy o pokój. W związku z tą rocznicą we wszystkich kościołach w Polsce  
o godz. 14.00 zabrzmią dzwony. W tym momencie zatrzymajmy się na chwilę, 
by modlitwie wspomnieć nie tylko miliony poległych i pomordowanych ale 
również żyjących, nielicznych już świadków i prosić o pokój dla obecnych 
czasów. 
   3. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej – intencje będą odczytane                          
o godz. 17.30; od godz. 17.00 możliwość spowiedzi dla dzieci i młodzieży po 
wakacjach; podczas Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji oraz zmarłej 
niedawno Pani Ewy – wicedyrektor prosić będziemy o dary Ducha Świętego na 
nowy rok szkolny;  
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy 
przystąpią do niego 30 września; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych; od godz. 17.00 spowiedź 

pierwszopiątkowa a po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu  
do godz. 20.00. 

    5. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się 
poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Wszystkie dzieci i rodziców 
serdecznie zapraszam. 
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    7. Kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na rzecz rehabilitacji 
Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy. 
    8. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego 
Gościa. 
    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. 



    10. Poradnia Małżeńska po wakacjach  wznawia działalność. Zapisy  
u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
    11. 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: - 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza. 
   12.  Na terenie parafii przy ul. Konopnickiej 1/7 powstał  Dom dla Dzieci. Ten 
ośrodek poszukuje wychowawców z wykształceniem wyższym po studiach z 
zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, nauk o rodzinie lub na w/w 
kierunkach podyplomowych.  W tej pracy ważne są umiejętności opiekuńcze i 
wychowawcze: pracujemy w systemie 12h, więc może to być praca dodatkowa, 
bądź weekendowa; mamy też godziny uzupełniające, czyli popołudniowe; 
odrabianki z Dziećmi, wyjazdy, jak to bywa w domu.  Nowy rok szkolny 
rozpoczynamy z Dziećmi w wieku od 8 do 16 lat. Dzieciaki są fajne, potrzebują 
serca - zaangażowania, bo to zawiodło w Rodzinie pochodzenia. Więcej 
informacji w gablocie ogłoszeniowej.


