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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pan Bóg wzywa każdego z nas do pracy w Jego winnicy. Czy mówiąc Bogu:
„tak” swoim przyjściem na Mszę św., rzeczywiście chcę pełnić Jego wolę?
Wsłuchajmy się uważnie w Słowo Boże, abyśmy poznali drogi Pana i dali się nimi
poprowadzić.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek grupa młodzieży z naszej parafii podczas Mszy Świętej
o godz. 18.00 z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Rafała Markowskiego
przyjmie sakrament bierzmowania; młodzież oraz świadkowie przychodzą na
godz. 17.30; na tę uroczystość zapraszamy wszystkich parafian, by wspólna
modlitwa w intencji bierzmowanych umocniła ich w wierze i pomogła być
świadkami wiary w ich środowiskach; tego dnia również przypada Święto
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (imieniny Księdza Biskupa).
- we środę rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej;
w naszej parafii nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w tygodniu
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; serdecznie
zapraszamy na wspólną modlitwę dzieci, młodzież i dorosłych;
- we 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;
- w sobotę o godz. 11.00 spotkanie scholii; o godz. 18.30 Msza Święta w intencji
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
3. Dziś zbiórka do puszek Caritas, na wsparcie rodzin objętych pomocą
Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
4. W przyszła niedzielę, po Mszy Świętej o godz.18.00 spotkanie dla rodziców
w sprawie dotyczącej wychowania seksualnego w szkole „Stop seksualizacji
naszych dzieci”.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.
Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. Całą wspólnotę powierzam naszej
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

