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  XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
  1. Zbliża się nasze odkupienie. Nie przerażajmy się wizją ostatecznego 
przyjścia naszego Zbawiciela. Powierzmy Mu nasze życie, bo tylko w Bogu 
możemy odnaleźć pełne szczęście. Kiedy przyjdą trudności, Bóg nie pozostawi 
nas samych. Niech Msza św. i ufna modlitwa pomagają nam w trwaniu przy 
Jezusie. 
   2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie dzieci  
i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;  
 - w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej. 
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można również wpisać się na listę celem zaproszenia obrazu Matki i Królowej 
Krwi Chrystusa na adorację tego Wizerunku w domu w gronie rodziny  
i sąsiadów.     
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. Dziś z racji na 3-cią niedziele miesiąca zbiórka do puszki na ławki do 
naszego kościoła. 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. 
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św.  Marka 
w Dąbrowie. 
   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.


