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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Wielokrotnie przekonujemy się jak słaba jest nasza wiara. Mimo, że nieraz
wypieramy się Jezusa podejmując konkretne decyzje, to On ciągle daje nam
szansę. Warto dziękować mu za to, że nie zostawia nas samych, lecz wspiera
w każdym zadaniu jakie podejmujemy.
2. Przeżywamy dziś XIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież
Dialogu”. Jak co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w całej Polsce
prowadzi kwestę stypendialną dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży. Dar można
złożyć do puszek kwestujących skautów przed kościołem, a za każdy dar z serca
płynące Bóg zapłać.
3. Trwa 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
w terminie do 15 X.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających
budowę kościoła;
- w piątek święto Świętego Łukasza Ewangelisty – dzień modlitw za
pracowników służby zdrowia, którym Święty Łukasz patronuje; w kościele po
Mszy Świętej wieczornej spotkanie dla dorosłych, pragnących śpiewać w chórze;
- w sobotę w godz. 12.00 – 13.30 w kościele spotkanie dzieci śpiewających
w scholi „Promyki Matki Bożej Królowej Rodzin”;
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci
i rodziców przed I Komunią Świętą.
7. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. Przyjmowane są już
wypominki roczne na 2014. Naszych bliskich zmarłych można wpisywać na
kartki wyłożone na stoliku w kruchcie kościoła – jest w ich intencji odprawiana
Msza Święta w 1-szy poniedziałek każdego miesiąca;
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni, szczególnie
w dzisiejszą 2-gą niedzielę miesiąca. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce,
Matce Bożej Królowej Rodzin.

