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XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
    1. Pan Bóg nie ma względu na osoby – usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. 
Te słowa pokazują, że wszystkich traktuje tak samo. Bo każdego z nas Bóg 
ukochał najbardziej na świecie. Dlatego uczy nas również byśmy się nie 
wywyższali, ale traktowali z wielkim szacunkiem. To nic innego tylko podana na 
tacy recepta pokazująca jak realizować przykazanie miłości. Warto więc prosić  
o dar pokory, aby dzięki niemu łatwiej było dostrzegać stojącego obok człowiek  
z jego wartościami i potrzebami. 
   2. Serdecznie zapraszam w ostatnim tygodniu modlitwy różańcowej dzieci, 
młodzież i dorosłych do wspólnego rozważania Tajemnic Różańcowych na godz. 
18.00 i po nabożeństwie Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; 
- we wtorek o godz. 19.15 spotkanie chóru dla dorosłych;  
- we czwartek odwiedziny chorych z Komunią Świętą; 
- w piątek Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która po 
zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych; Msze święte 
wg porządku niedzielnego; o godz. 13.00 w Kiełpinie na cmentarzu Msza Święta 
połączona z procesją za zmarłych; od 1 do 8 XI włącznie za pobożne nawiedzenie 
cmentarza  i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można 
ofiarować za zmarłych; Msza Święta wieczorna za zmarłych polecanych  
w wypominkach i po niej nabożeństwo żałobne; 
- w sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; Msze Święte tego dnia 
o godz. 9.00 i 18.00 i po nich nabożeństwa żałobne; nie ma prób scholi dziecięcej;  
   4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   5. 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; 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.  
   7. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać nasz parafialny kalendarz. 


