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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem” – mówi dzisiaj do nas Jezus. Warto zadać sobie pytanie na początku tej
Mszy św., czy chcę być uczniem Jezusa. To musi być moja osobista decyzja. Bóg nas
wspiera, umacnia, prowadzi. Daje nam siebie. „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu,
tam wszystko jest na swoim miejscu” – jak powiedział św. Augustyn. Przyjmując
Jezusa, dając mu pierwszeństwo ponad wszystko inne, porządkujemy nasze życie.
I stajemy się uczniami Jezusa, którzy podążają za swoim Mistrzem.
2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu z racji na 1-szą niedzielę miesiąca.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych
w modlitwach wypominkowych;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych – wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy;
- we czwartek święto Narodzenia NMP;
- w piątek powracamy po wakacjach do indywidualnej adoracji Najświętszego
Sakramentu; wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych
zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Mszy Świętej w intencji
wspólnoty Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie
przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających przygodę ze szkołą.
6. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę:
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności ale
również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. W przyszłą
niedzielę ofiary składane na tacę są szczególnym wsparciem prowadzonych prac
przy naszym kościele – za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. Całą wspólnotę naszej
parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin
życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
8. W dniach 5–18 września z wszelkimi sprawami kancelaryjnymi proszę
przychodzić do o. Tomasza po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.30 a w pilnych
sprawach proszę dzwonić pod nr 663 447 408.

