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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W drugim czytaniu usłyszymy jak św. Paweł wzywa nas do zachowania
przykazań. Nie żyjemy dla przykazań, ale dzięki ich przestrzeganiu otwieramy
się na przyszłość. Nasza przyszłością jest życie razem z Bogiem w wieczności.
Za radą św. Pawła podążajmy za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością,
wytrwałością i łagodnością, abyśmy w pełni potrafili żyć powołaniem do
wieczności.
2. Serdeczne podziękowanie dla Pani Doroty, Magdaleny i Pana Macieja za
pomoc w przygotowywaniu młodzieży, która w miniony wtorek przyjęła
sakrament bierzmowania. Nowo wybierzmowanej młodzieży życzę, aby Dary
Ducha Świętego się w nich rozwijały ku pożytkowi ich oraz ich rodzin
i przyjaciół.
3. We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik – czas tradycyjnej modlitwy
różańcowej. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego
rozważania Tajemnic Różańcowych w tygodniu na godz. 18.00 i po nabożeństwie
Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15. W związku z różańcem organizowany
jest konkurs na samodzielnie wykonany różaniec z dowolnego materiału
(z wyjątkiem jarzębiny ). Wykonane dzieła z dołączoną kartką z imieniem
i nazwiskiem oraz klasą można przynosić katechetom do szkoły lub do kościoła
do 15 X.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa;
- w sobotę w godz. 12.00 – 13.30 w kościele spotkanie dzieci, pragnących śpiewać
w scholi „Promyki Matki Bożej Królowej Rodzin”; Msza Święta wieczorna
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
5. Dziś po Mszy Świętej, zbiórka do puszek Caritas na rzecz potrzebujących
wsparcia z naszej parafii. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
7. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

