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 1. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, warto zadać sobie pytanie,  
czy przychodzę do Boga jak młodszy syn, skruszony i szukający pomocy u ojca,  
czy też jak starszy syn z poczuciem wyższości i nie mający sobie nic do zarzucenia. 
Zarówno młodszy, jak i starszy syn potrzebowali przebaczenia i miłosierdzia.  
Jak różne jednak były ich postawy. Podobnie i my. Przecież nie ma wśród nas 
człowieka, który nie potrzebowałby Bożego miłosierdzia. 
    2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie przyborów szkolnych  
dla uczniów rozpoczynających przygodę ze szkołą. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z k. I-szej 
ponadgimnazjalnej, którzy 28.09. przystąpią do sakramentu bierzmowania;  
- we środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego; o godz. 19.00 spotkanie chóru 
dorosłych – wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy; 
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu: 
wystawienie po Mszy Świętej i indywidualna adoracja do godz. 20.00;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; tego dnia przypada 
wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Metropolity 
Warszawskiego oraz rocznica zdradzieckiej napaści Sowietów na Polskę w 1939 r.  
    4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
    5. W przyszłą niedzielę, 18 września, w związku z trzęsieniem ziemi, jakie 
nawiedziło w sierpniu Włochy, na prośbę Ojca Świętego Franciszka i włoską 
Caritas, we wszystkich kościołach w Polsce, a wiec także w kościołach Archidiecezji 
Warszawskiej, będzie miała miejsce zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia 
ziemi we Włoszech.Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. Tradycyjna w 3-cią 
niedzielę zbiórka na posadzkę do naszego kościoła zostaje przeniesiona na ostatnią 
niedzielę miesiąca. 
    6. Również w przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 
spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.  
    7. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę: 
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności  
ale również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła, szczególnie 
dziś składane na tacę: są szczególnym wsparciem prowadzonych prac przy naszym 
kościele. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
    9. W dniach 5–18.09. z wszelkimi sprawami kancelaryjnymi proszę przychodzić 
do o. Tomasza po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.30 a w pilnych sprawach 
proszę dzwonić pod nr 663 447 408. 


