XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 września 2022
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1. Jezus objawia nam dzisiaj swój zamysł – pragnienie, by podążać za Nim w
wolności serca. Jedynie ten, kto kocha naprawdę, potra wybierać drogę,
którą jest mądrość krzyża. Prośmy Boga, aby uwolnił nasze serca od
nieuporządkowanych przywiązań i pomógł nam całkowicie przylgnąć do
Ewangelii.
2. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich polecanych w
modlitwie wypominkowej; intencje zostaną odczytane o godz. 17.30;
- we wtorek o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie młodzież z klas 2 i 3
szkół ponadpodstawowych, która kończy swoje przygotowanie do
sakramentu bierzmowania;
- w czwartek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce
popularnie nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Przez
wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących
na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce.
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
19.30;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych.
3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
4. W zakrys i przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
5. W naszej para i działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny
prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
6. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 liturgicznie obejmie tutejszą
wspólnotę para alną ks. Sławomir Hermanowicz, zaś dotychczasowy
Proboszcz ks. Dariusz Kosk o godz. 13.00 obejmie liturgicznie wspólnotę
para i Św. Małgorzaty w Łomiankach. Prosić będziemy naszą Patronkę o
potrzebne łaski dla nich.
7. W czwartek rozpoczął się nowy rok nauki i pracy. Wszystkim dzieciom,
młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom życzę, by wspólnie
podejmowany wysiłek przyniósł ob te owoce. Niech Nasza Patronka
oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

