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   1. Nie wiemy, kiedy Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto 
dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których 
usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym lub zagłuszanie 
wewnętrznego pragnienia Boga może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy 
słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 
Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, 
rozmodlenia i ukierunkowane na obecnego wśród nas Boga. 
   2. Dziś Kościół w Polsce przeżywa dzień modlitwy i pamięci o chrześcijanach 
prześladowanych na całym świecie. Prowadzone są kwesty pieniężne – w tym roku 
pieniądze zostaną przeznaczone dla mieszkających na Bliskim Wschodzie. Trwające 
wojny w Iraku i Syrii oraz tzw. arabska wiosna doprowadziły do załamania 
struktury społecznej w tym regionie. Ludzie wszystkich wyznań uciekają z Bliskiego 
Wschodu na skutek przemocy fundamentalistów z tzw. Państwa Islamskiego.  
Za każdy dar złożony do puszki przy wyjściu z kościoła serdeczne Bóg zapłać. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszej świątyni; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii. 
   4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie  
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. W zakrystii lub u katechetek w szkole dzieci uczestniczące w nabożeństwach 
różańcowych mogą zostawiać plakaty różańcowe. W przyszłą niedzielę podczas 
Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się finał różańca z nagrodami.  
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. 
Rozpoczęliśmy układanie posadzki i proszę o wyrozumiałość ze względu na 
utrudnienia związane z miejscami siedzącymi. Całą wspólnotę naszej parafii i 
sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „Razem dla Wojtka”. 
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego 
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóły na plakacie w gablocie. 
   9. Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna zaprasza we czwartek na godz. 19.00 
na ul. Baczyńskiego 9 na spotkanie z ks. Janem Sochoniem i historykiem 
Mirosławem Biełaszko na „Rozmowę o życiu i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. 
Szczegóły na plakacie. 


