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  XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. Uczniowie proszą Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się”. Jezus uczy ich 
nazywać Boga Ojcem i wyjaśnia, że Bóg chce dobra swoich dzieci. Troszczy się  
o nasz byt oraz udziela nam Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w tę piękną lekcję 
Jezusa o miłości naszego Ojca w niebie, do którego zawsze i w każdej sprawie 
możemy się zwracać. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; pamiętamy tego 

dnia o wszystkich, którzy zginęli podczas Powstania i którzy cierpieli długo po 
wojnie z tego powodu; o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa;  

- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust 
zupełny „Porcjunkuli” /nawiązujący do kościoła Świętego Franciszka/ pod 
warunkiem pobożnego nawiedzenia kościoła, odmówienia w nim Modlitwy 
Pańskiej i Wyznania Wiary; w czasie wakacji nie będzie wieczornych adoracji;  
    3. Dziś 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 ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka  
do puszki Caritas. 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. Kontynuowane są prace przy okładaniu schodów głównych kamieniem  
i czynne są 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


