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   1. Rozpoczynamy Mszę św. w imię Jezusa. On zapewnia nas dzisiaj, że gdzie dwie 
lub trzy osoby zgromadzą się w Jego imię, tam On jest pośród nich. Możemy oddać 
Bogu wszelkie krzywdy, których doznaliśmy, i trudności z przebaczeniem.  
Nie zatwardzajmy naszych serc. Pozwólmy Bogu je przemieniać. 
   2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych dla dzieci rozpoczynających przygodę ze szkołą. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających prace 
przy naszym kościele; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I 
ponadgimnazjalnej; 
- we środę z racji na 13-ty dzień miesiąca po Mszy Świętej wieczornej różaniec 
fatimski połączony z procesją dookoła kościoła – serdecznie zapraszam na wspólną 
modlitwy różańcową; o godz. 19.30 spotkanie chóru dorosłych; 
- we czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego; podczas Mszy Świętej 
wieczornej polecać będziemy wszystkich, dzięki którym odrestaurowany został 
krzyż przy ul. Kolejowej/Norwida; po Mszy Świętej przejdziemy pod ten Krzyż,   
aby ten znak wiary po remoncie uroczyście poświęcić; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę serdecznie zapraszam na Mszę Świętą o godz. 18.00 wszystkich 
ministrantów, lektorów i chłopców z kl. III i starszych, którzy pragnęliby pełnić 
posługę przy ołtarzu; 
   4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie. 
Pamiętajmy o powołanych do wieczności polecając również nasze sprawy dnia 
codziennego. Przyjmowane są również intencje na przyszły rok. 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Ofiary dziś 
składane są szczególnym wsparciem prowadzonych przy nim prac. W minionym 
tygodniu zainstalowano część oświetlenia ledowego w przestrzeni prezbiterium, 
które skuteczniej oświetli ten obszar i wyakcentuje najważniejsze w nim obiekty  
/ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia i elementy ściany ołtarzowej/. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


