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XXXI Niedziela Zwykła
1. Święty Paweł zwraca dzisiaj uwagę, żeby słowa Bożego nie przyjmować jak
słowa ludzkiego, ale „jako słowo Boga, który działa w was, wierzących”. Nawet
jeżeli gorszy nas czyjeś zachowanie, nie powinno to przekreślać głoszonego przez
tę osobę Słowa Bożego. To słowo przyjęte z wiarą, będzie wydawać owoce
w naszym życiu.
2. W dniach od 1 do 8 XI włącznie można uzyskać odpust zupełny, który można
ofiarować za zmarłych pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienie
modlitwy za zmarłych.
3. Dziś, z racji na 1-szą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 10.00
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji zmarłych podanych w intencjach
wypominkowych
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru;
- we czwartek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – katedry Rzymu;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu; po adoracji w Sali Jana Pawła spotkanie młodzieży – serdecznie
zapraszam;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec; tego dnia przypada nasze Święto Narodowe – Rocznica Odzyskania
Niepodległości – Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 18.00;
w sobotę nie ma scholii.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie na
przyszły rok. Pamiętajmy o powołanych do wieczności polecając również nasze
sprawy dnia codziennego.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Rozpoczęliśmy układanie posadzki i proszę o wyrozumiałość ze względu
na utrudnienia związane z miejscami siedzącymi. Całą wspólnotę naszej parafii
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin
życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
8. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „Razem dla Wojtka”.
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóły na plakacie w gablocie.

