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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Bóg powołał nas do życia. Dla Niego żyjemy. Grzech i nasze zobojętnienie
sprawiają, że oddalamy się od Boga. A On nam daje życie, także perspektywę życia
wiecznego. Warto zadać sobie pytanie, czy przychodząc na Mszę św., pragnę
spotkania z żywym Bogiem, czy chcę żyć w Jego obecności? Myśl o życiu wiecznym
często wymyka się naszemu rozumowi i wyobraźni. Jest jeszcze wiara
w zmartwychwstanie. Czy wierzę w swoje zmartwychwstanie?
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 rozstrzygnięcie konkursu na
najpiękniejszy różaniec.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych polecanych
w wypominkach; do 8 XI włącznie można uzyskać odpust zupełny, który można
ofiarować za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za
zmarłych;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie – Katedry Rzymu
i Matki Wszystkich Kościołów;
- w piątek Rocznica Odzyskania Niepodległości; Msza Święta w intencji Ojczyzny
o godz. 18.00 a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
w intencjach własnych zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00;
- w sobotę nie będzie spotkania scholii dziecięcej.
4. Dziś po Mszy Świętej wieczornej o godz. 19.00 w Sali Jana Pawła spotkanie
młodzieży. Serdecznie zapraszam.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane są
intencje na 2017 r.
7. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać nasz kalendarz parafialny. Koszt
druku 1 egzemplarza to 13.50.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. W przyszłą
niedzielę, 2-gą miesiąca, ofiary na tacę będą przeznaczone na zakup i montaż
dzwonów do naszego kościoła. Koszt całej instalacji to 7000 zł. W przyszłości
również jest rozpoczęcie wykańczania ściany prezbiterium: kolumnadą
symbolizującą 12 Apostołów /2500 zł/szt./ i glorią dookoła wizerunku Naszej
Patronki /7500 zł/szt./ (rys poniżej) .Te prace będą prowadzone w miarę możliwości
finansowych. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.

