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  XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
  1. Przychodząc na Mszę św., wyrażamy pragnienie szczęścia wiecznego. Nie 
uzależniajmy naszej wiary od cudów i niezwykłych wydarzeń. Jezus dziś mówi 
w Ewangelii: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z 
umarłych powstał, nie uwierzą”. Otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy, 
aby dojść do obiecanego nam nieba. Pomaga nam w tym wsłuchiwanie się w 
słowo Boże, uczestnictwo w sakramentach, modlitwa oraz codzienne kierowanie 
się dobrocią i miłością. 
   2. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty  Molli w 
intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się 
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. 
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ta ostatnia niedziela każdego 
miesiąca będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek do naszej parafii przybędzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Rafał Markowski, by podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 naszej młodzieży 
udzielić sakramentu bierzmowania / młodzież i świadkowie przychodzą na 
godz. 17.30 /. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian na tę uroczystość – ta 
wspólna modlitwa jest znakiem jedności Kościoła a zarazem świadectwem 
wiary; 
- we wtorek rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony modlitwie 
różańcowej; Różaniec w naszej parafii będzie odmawiany w tygodniu o godz. 
18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; zgodnie z wolą Ojca 
Świętego Franciszka, w październiku, będziemy przeżywali Nadzwyczajny 
Miesiąc Misyjny. Wydarzenie to ma służyć ożywieniu dzieła misyjnego Kościoła 
i włączeniu w nie każdego człowieka ochrzczonego. W tej intencji będziemy 
każdego dnia odmawiali różaniec ogarniając modlitwą misjonarzy i prosząc o 
nowe powołania misyjne; o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania 
z klas 1-szych licealnych; na to spotkanie serdecznie zapraszam młodzież z 
rodzicami ; 
- 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;  
 - w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców 
pragnących śpiewać w scholii; 
   4. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki Caritas na rzecz rodzin objętych pomocą. Za każdy dar z serca Bóg 
zapłać. 



   5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   6. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
Dziękujemy. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   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. 
   9. Poradnia Małżeńska po wakacjach  wznawia działalność. Zapisy po u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   10.  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. Więcej informacji w gablocie ogłoszeniowej.


