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1. Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę,
życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie.
Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę
od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele,
swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której
zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.
Należymy do winnicy Bożej – Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność,
jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak każdy czas jest dobry,
by odpowiedzieć na Boże wezwanie.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 grupa dzieci z naszej parafii będzie
obchodziła Rocznicę I Komunii Świętej. W dniu wczorajszym natomiast
2 grupy dzieci przeżywały I Komunię Świętą. Dzieci i ich rodziców polecam
naszej modlitwie.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. II;
- w piątek po Mszy Świętej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;
- w sobotę z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta w intencjach polecanych
wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II; tego dnia o godz. 18.00 spotkanie dla
ministrantów i lektorów.
4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać
do domu wodę święconą.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
6. Od poniedziałku 14 IX trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński dla
narzeczonych planujących zawarcie sakramentu małżeństwa w przyszłym roku.
Spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki w sali Jana Pawła za
prezbiterium. Zapisy w kancelarii u ks. proboszcza.
7. Ofiary dziś składane na tacę są przeznaczone na potrzeby tzw. Budowlane.
8. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.
9. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie
dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą w 2021 roku.
10. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 będzie trwała
rekrutacja dziewczynek do żeńskiej grupy Skautów.

