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   1. Jezus pyta się dzisiaj: „Za kogo Mnie uważacie?”. Zapewne każdy z nas 
mógłby udzielić wielu odpowiedzi: przecież Jezus to Bóg, Mesjasz, Baranek Boży, 
Zbawca świata ... Tak, to prawda, ale kim dla nas jest Jezus osobiście? Jakie 
miejsce zajmuje w naszym życiu i czy w ogóle uważamy Go za rzeczywistą osobę,  
w dodatku mającą wpływ na nasze życie? Przypatrzmy się Jezusowi podczas Mszy 
św., wsłuchajmy się w Jego słowa. Jaka będzie nasza odpowiedź? Bo to pytanie:  
„Za kogo Mnie uważacie?” jest skierowane dzisiaj właśnie do nas. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela; 
- w piątek 78 rocznica wybuchu II wojny światowej; pamiętamy w modlitwach  
o wszystkich ofiarach tej wojny: poległych, pomordowanych i cierpiących;  
z racji na 1-szy piątek miesiąca odwiedziny chorych wyjątkowo od godz. 13.00;  
od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; powracamy po wakacyjnej przerwie  
do piątkowych adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej wieczornej  
do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę Msza Święta w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP; 
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   4. Dziś, z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka  
do puszki Caritas z przeznaczeniem na pomoc osobom objętym opieką Caritasu.  
Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   5. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.   
Wszystkim dzieciom, młodzieży oraz rodzinom powracającym z wyjazdów 
wakacyjno-urlopowych życzę bezpiecznej drogi i radości z powrotu do codziennych 
zajęć. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   6. W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych 
przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składamy kondolencje wszystkim, którzy 
przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa solidarności i zapewnienia  
o modlitwie kierujemy również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli 
dotkliwe szkody materialne.  Prosimy o modlitwę, jak i pomoc materialną, której 
można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska. Aby pomóc 
należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)  
lub dokonać wpłaty na konto Caritas  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  
– z dopiskiem WICHURA. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można 
odnaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl. 


