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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jesteśmy winnicą Pana, o którą Bóg dba jak najlepszy gospodarz i zapewnia
wszystko, co jest potrzebne do życia i wzrostu. Czasem ogarnia nas zwątpienie,
czy rzeczywiście Pan Bóg o nas pamięta, czy o nas się troszczy, czy nam
przebacza. Oddajmy Panu na początku tej Eucharystii nasze niepokoje
i trudności słowami psalmu, który będziemy dzisiaj śpiewać: „Powróć, Boże
Zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl”.
2. Serdecznie zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej dzieci,
młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w tygodniu o godz.
18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; Rozważając podczas nich
naukę Świętego Jana Pawła II przygotowujemy się duchowo na uroczyste
wprowadzenie Relikwii Świętego Papieża do naszej świątyni, które odbędzie się
w niedzielę 26 X podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Wymiarem materialnym
jest wsparcie przy urządzeniu kaplicy Świętego Rodaka a ofiarę można złożyć
do puszki przy wyjściu z kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie dla kandydatów do sakramentu
bierzmowania z kl. III gimnazjum;
- we środę po Mszy Świętej wieczornej spotkanie chóru dla dorosłych;
- w sobotę o godz. 11.00 spotkanie scholii; o godz. 18.30 Msza Święta w intencji
wspólnoty Żywego Różańca i wymiana Tajemnic różańcowych.
4. Ogłaszamy konkurs na plakat upamiętniający 30 rocznicę śmierci bł. księdza
Jerzego Popiełuszki. Zachęcamy do wykonania prac w formacie A3 lub A4,
technika dowolna. Mile widziane prace rodzinne. Prace dostarczamy do
katechetek lub ks. Proboszcza do dnia 15 października.
Przy okazji zachęcamy do udziału uczniów szkół w innych konkursach.
Na stronie parafii umieszczone są linki z informacją. Chętni proszeni są o kontakt
z katechetami.
5. Dziś po Mszy Świętej o godz.18.00 spotkanie dla rodziców w sprawie
dotyczącej wychowania seksualnego w szkole „Stop seksualizacji naszych dzieci”.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. 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.
8. W dniach 6-10 X przed domem parafialnym będzie ustawiony kontener na
zbiórkę makulatury na studnię w Sudanie.
9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

