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XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 

   1. Stajemy przed Bogiem podczas tej Eucharystii, przepraszamy Go za nasze  
winy, wyznajemy wiarę w Niego, wychwalamy Go, śpiewając: „Chwała” i „Święty, 
święty”. Gdzie jednak są nasze myśli, kiedy wypowiadamy te wszystkie słowa?  
Czy nasze serca są zwrócone do tego, którego wzywamy? Pan Bóg jest blisko. 
Prośmy o prostotę i czystość serca.  
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przypada 76 rocznica wybuchu II wojny światowej; podczas Mszy 
Świętej wieczornej polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu wszystkie ofiary wojny; 
tego dnia jest również początek nowego roku szkolnego – uroczyste rozpoczęcie  
w piątek o godz. 18.00; we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z kl. I ponadgimnazjalnej, którzy 30 IX przyjmą sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu  
i po niej Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; o godz. 18.00 uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie roku 
szkolnego: zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, rodziców, 
nauczycieli i wychowawców; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP.   
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   4. Dziś przy wyjściu z kościoła  zbiórka do puszki Caritas z przeznaczeniem  
dla dzieci rozpoczynających rok szkolny.  Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
   5. Są wolne intencje mszalne w tygodniu i w niedzielę : pamiętajmy o modlitwie  
za żywych (obchodzących rocznice lub w innych intencjach) i powołanych do 
wieczności. „Gdzie dwóch albo trzech się modli tam Ja jestem wśród nich”.  
   6. Wszystkim powracającym z wakacji i urlopów życzę sukcesów  
w podejmowaniu zadań dnia codziennego: nauki w szkole i pracy zawodowej. 
Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin.  

 


