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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Człowiek wiary nie przejmuje się troską o zaszczyty, honory i pierwsze
miejsca. Dzisiaj słowo Boże przypomina nam na czym ma polegać życie pokorne.
„O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana” podpowiada
pierwsze czytanie. Prośmy Boga abyśmy chcieli osiągnąć wielkość przez pokorne
spełnianie uczynków miłosierdzia.
2. Dziś przypada 74 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięcią
modlitewną ogarniamy wszystkich poległych i pomordowanych w walkach
w obronie naszej niepodległości.
3. Jutro dzieci i młodzież rozpoczną kolejny rok szkolny 2013/2014. Serdecznie
zapraszam uczniów, nauczycieli i rodziców na uroczystą Mszę Święta w piątek
6 IX na godz. 18.00. Prosić będziemy Boga o dary Ducha Świętego dla
wszystkich uczniów i nauczycieli.
4. W przyszłą niedzielę 8 IX podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 zostaną
poświęcone przybory szkolne dla dzieci z kl. I. Wszystkich uczniów
rozpoczynających naukę w szkole na tę Mszę Świętą serdecznie zapraszam.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie w kościele dla młodzieży
z kl. I ponadgimnazjalnej, która 24 IX przyjmie sakrament bierzmowania;
- w czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; Msza Święta o godz. 18.00 w intencji uczniów i nauczycieli;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
7. Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w uporządkowaniu terenu wokół kościoła.
Ofiary na tacę w przyszłą niedzielę są szczególnym wsparciem dzieła
wykańczania naszej świątyni. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

