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  XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
  1. Jezus czeka na nas. Jednak na drodze do Pana Boga mogą pojawić się 
przeszkody, które wydają się czasem nie do przeskoczenia. Zacheusz, o którym 
usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wykazał się wielką determinacją, żeby 
zobaczyć Jezusa. Niech pragnienie osobistego spotkania z Jezusem pobudza 
również nasze serca do działania i poszukiwania możliwości przebywania  
w Bożej obecności.  
   2. Dziś, z racji na 1-szą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek w południe odwiedziny chorych; wieczorna Msza Święta  
w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej / w tych intencjach modlić się będziemy w każdy 1-szy 
poniedziałek miesiąca/; w dniach od 1 do 8 XI włącznie można uzyskać odpust 
zupełny za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; staraniem tej wspólnoty w parafii rozpoczął 
peregrynacje po rodzinach wizerunek Matki i Królowej Przenajdroższej  
Krwi – w zakrystii można wpisać się na listę z zaproszeniem Obrazu do domu; 
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.00;  
 - w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych; w sobotę nie ma scholi. 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok 
oraz intencje wypominkowe.      
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   6. Dziś, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła do 
puszki zbierane są ofiary na rzecz Caritas. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   7. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   9. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel.: 501472269. 
   10. 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 ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie  
w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.


