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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus zadaje dziś pytanie, które jest skierowane do każdego z nas: „Za kogo
Mnie uważacie?”. Może odpowiedź wydaje się oczywista, bo przecież Jezus to
Zbawiciel, Mesjasz, Bóg. Czy jednak nasze serce przyjmuje tę prawdę? Kim tak
naprawdę jest dla nas Jezus? Czy jest dla nas kimś ważnym? Zobaczmy, na ile jest
obecny w naszej w codzienności, jak często zwracamy się do Niego? Możemy
powiedzieć, że wierzymy, ale to nasze czyny pokazują, jaka jest nasza wiara.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży;
o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I ponadgimnazjalnej,
którzy przystąpią do tego sakramentu 27 IX;
- w piątek święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty; po Mszy Świętej
wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej i dzieci, które pragnęłyby
śpiewać na chwałę Pana Boga w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30.
3. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki na kontynuację prac kamieniarskich w kościele. Za każdy dar z serca Bóg
zapłać.
7. W zakrystii można się wpisać na listę „ Różaniec rodziców za dzieci”.
Serdecznie polecam tę formę troski o nasze dzieci, by poza troską o sprawy
doczesne zostały otoczone szczególnym płaszczem opieki od Maryi.
8. W nadchodzącym czasie są wolne intencje – pamiętajmy o powołanych do
wieczności, dla których nasza modlitwa jest ratunkiem i pomocą ale też sprawy,
którymi żyjemy na co dzień polecajmy przez wspólną modlitwę.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną szczególnie w minioną niedzielę, przeznaczone na prace związane z
osłoną szklanej kopuły /koszt samych materiałów to ok. 12.000 zł/. Całą wspólnotę
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej
Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

