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XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia 
nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie 
obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie  
i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej 
Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem 
woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. 
   2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przed I Komunią Świętą w 2021 roku.  
   3. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 
wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia; 
- we środę do naszej parafii przybędzie ksiądz biskup Rafał Markowski, by 
podczas Mszy Świętej młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania/ kandydaci 
do bierzmowania i świadkowie przychodzą do kościoła na godz. 17.30/; na tę 
uroczystość wszystkich serdecznie zapraszam: niech nasza modlitwa 
towarzyszy młodzieży, będzie znakiem jedności Kościoła i znakiem wiary.  
- we czwartek rozpoczyna się miesiąc październik – czas modlitwy różańcowej; 
serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi 
– w tygodniu Różaniec będzie odmawiany o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15; tego dnia z racji na 1-szy czwartek miesiąca  
o godz. 17.15 adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 
   4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość.  
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   6. Od poniedziałku 14 IX trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych planujących zawarcie sakramentu małżeństwa w przyszłym roku. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki w sali Jana Pawła za 
prezbiterium. Zapisy w kancelarii u ks. proboszcza. 
   7. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele jako 106. Światowy Dzień 
Migrantów i Uchodźców. Z tej racji w odpowiedzi na apel Episkopatu  
i przewodniczącego Rady ds. Migracji - decyzją metropolity warszawskiego  
w kościołach zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek Caritas na pomoc 
poszkodowanym w wyniku pożaru w obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos. 
Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   8. Zapowiadana na dzisiejszą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 
rekrutacja dziewczynek do żeńskiej grupy Skautów zostaje przeniesiona na 
przyszłą niedzielę z powodu kwarantanny jednej ze Skautek. Życząc zdrowia 
zapraszamy za tydzień. 



   9. 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.


