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  XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. Jezus gromadzi nas przy ołtarzu, naucza nas oraz umacnia. Nieraz jesteśmy 
bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Jezus jednak wskazuje, że nasze 
codzienne niepokoje nie są najważniejsze. Nie pozwólmy, żeby przesłoniły nam 
duchowe życie, osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę  
i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które 
kieruje do każdego z nas. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętej Marii Magdaleny; 
- we wtorek święto Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy; 
- we czwartek Święto Świętego Jakuba, Apostoła i Świętego Krzysztofa – patrona 
automobilistów; 
- w piątek wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP; tego dnia  
z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za w intencjach polecanych 
wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II; w czasie wakacji nie będzie wieczornych 
adoracji;  
    3. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych poświęcenie pojazdów 2 i 4 
kołowych. Ofiary przy poświęceniu składane przeznaczone są na rzecz misjonarzy 
pod hasłem „1 grosz za 1 km”. 
    4. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na ławki do kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
    5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    6. Mimo czasu wakacyjnego kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na 
rzecz rehabilitacji Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
    8. W związku z rozpoczęciem prac przy okładaniu schodów kamieniem  
w najbliższym czasie zostaną wyłączone z użytkowania schody główne a czynne 
będą tylko boczne wejścia. Przepraszam za uciążliwość i proszę o wyrozumiałość. 
    9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w czasie wakacyjno-
urlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego dziełach. 
    10. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma czas 
urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie 
poradni/. 
    11. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają 
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


