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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Modlimy się do Jezusa, który podobnie jak my doświadczał bólu i cierpienia.
On doskonale rozumie, ile wysiłku wymaga zmaganie się ze słabościami, ile bólu
i trudu może przynieść codzienność. Zapewnia nas o tym dzisiejsze Słowo Boże,
przypomina o tej prawdzie spojrzenie na krzyż. Powierzajmy się z ufnością Bogu,
który zna nasze położenie. Mówmy Mu o wszystkim, co jest naszą powszedniością
i ciężarem. On nam udzieli potrzebnej łaski w odpowiednim czasie i, jak mówi
psalmista, według nadziei, którą w Nim pokładamy.
2. Dziś w czasie i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę różańcową w tygodniu
o godz. 18.00 i po niej Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę o godz. 19.15 spotkanie chóru dorosłych, na które gorąco wszystkich
pragnących śpiewem uwielbiać Boga zapraszamy;
- we czwartek wspomnienie Świętego Jana Pawła II;
- w piątek na nabożeństwo różańcowe i Mszę świętą oraz po niej zaproszeni są
wszyscy ministranci i lektorzy;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Przyjmowane są intencje modlitwy za zmarłych – wypominki. W kruchcie
kościoła wyłożone są kartki, na których można wpisać imiona naszych bliskich
powołanych do wieczności. Wypominki przyjmowane są w zakrystii po Mszy
Świętej oraz w kancelarii.
7. Przyjmowane są już intencje mszalne na 2016 r. W nadchodzących miesiącach
są wolne intencje mszalne w tygodniu: pamiętajmy o modlitwie za żywych
(obchodzących rocznice lub w innych intencjach ) i powołanych do wieczności.
„Gdzie dwóch albo trzech się modli tam Ja jestem wśród nich”.
8. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki przy wyjściu z
kościoła na posadzkę do naszego kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Dziękuję za
wczorajszą pomoc przy rozbieraniu fragmentu rusztowania. Kontynuowane są
prace przy ostatniej ścianie kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

