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XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

   1. Po raz kolejny usłyszymy słowa Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem 
żywym. Zarówno dla opisanych w Ewangelii Żydów, jak i dla wielu współcześnie 
żyjących osób, jest to nauka trudna do zrozumienia i przyjęcia. A jednak Jezus 
zachęca, żeby spożywać Jego Ciało, mówiąc, że kto tak czyni, ten „trwa we Mnie,  
a Ja w nim”. Wyznajemy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, 
które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzrasta w nas pragnienie komunii  
z Jezusem. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę wspomnienie NMP Królowej; 
- w piątek święto Świętego Bartłomieja, Apostoła; w okresie wakacji nie będzie 
adoracji – powrócimy do nich we wrześniu; 
   3. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła do puszki 
zbierane są ofiary na kontynuację prac kamieniarskich w kościele. Za każdy dar  
z serca Bóg zapłać. 
   4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   6. Organizowana jest pielgrzymka „Śladami Świętych i błogosławionych  
– z wizytą u O. Pio” w terminie 23 – 27 X 2018r. Orientacyjny koszt to 600 zł  
i 300E. Szczegółowy program w gablocie ogłoszeniowej a zapisy u p. Ewy 
-601708207 lub    p. Anity – 697606696. 
   7. W nadchodzącym czasie są wolne intencje – pamiętajmy o powołanych do 
wieczności, dla których nasza modlitwa jest ratunkiem i pomocą ale też  sprawy, 
którymi żyjemy na co dzień polecajmy przez wspólną modlitwę. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na wykończenie terenu dookoła naszego 
kościoła. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę udanego 
odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz radości z odkrywania 
wspaniałego świata stworzonego przez Boga. Całą wspólnotę naszej parafii  
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.


