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XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
   1. Rozpoczynający się Tydzień Misyjny stawia przed nami pytanie o to, czy 
potrafimy być prawdziwymi świadkami wiary. Św. Paweł w drugim czytaniu 
stanowczo nam o tym przypomina słowami: „Zaklinam cię wobec Boga  
i Chrystusa Jezusa (…) głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie 
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz”. Prośmy podczas tej Mszy św., aby Pan Bóg rozbudził w naszych 
sercach misyjny zapał. W Światowym Dniu Misyjnym módlmy się też w intencji 
misjonarzy i o nowe powołania misyjne. 
   2. Dziś  po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców przed  
I Komunią Świętą. 
   3. Trwa miesiąc październik – czas modlitwy różańcowej. Serdecznie 
zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego rozważania Tajemnic 
Różańcowych w tygodniu na godz. 18.00 i po nabożeństwie Msza Święta  
a w niedzielę na godz. 17.15. Na tablicach można podziwiać prace parafialnych 
artystów, którzy odpowiedzieli na konkurs o samodzielnie wykonanym różańcu. 
Autorów prac zapraszam w przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 11.30 
podczas której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. (nagrody) 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek wspomnienie Bł. Jana Pawła II; o godz. 19.30 spotkanie dla 
kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. III gimnazjum;  
- w piątek spotkanie dla dorosłych, pragnących śpiewać w chórze po Mszy 
Świętej wieczornej; 
- w sobotę w godz. 12.00 – 13.30 w kościele spotkanie dzieci śpiewających  
w scholi  „Promyki Matki Bożej Królowej Rodzin”;  
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   6. Przyjmowane są intencje mszalne i wypominki roczne na 2014 rok. Naszych 
bliskich zmarłych można wpisywać na kartki wyłożone na stoliku w kruchcie 
kościoła – jest w ich intencji odprawiana Msza Święta w 1-szy poniedziałek 
każdego miesiąca; 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.  


