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XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego 
wypoczynku .przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych" (Mt 4, 4). Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, 
który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy 
spragnieni przyjdźcie". Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego 
zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić. 
   2. Dziś w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli         
/nawiązujący do kościoła Świętego Franciszka pod wezwaniem Matki Bożej 
Anielskiej/ pod warunkiem pobożnego nawiedzenia kościoła, odmówienia  
w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary. 
   3. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we czwartek święto Przemienienia Pańskiego; tego dnia z racji na 1-szy 
czwartek miesiąca o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych /proszę o potwierdzenie 
telefoniczne pragnienia przyjęcia sakramentów/ a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych. 
   4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać 
do domu wodę święconą. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.   
   6. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę regeneracji sił 
fizycznych i duchowych. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 
ofiarodawcom, którzy swoje ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki 
„Na potrzeby Kościoła”.  Dziękuję za odpowiedzialność i troskę o element 
materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach 
o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu 
w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką.  
   7. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej 
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła. 


