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  XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
   1. „Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem” –słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przypominają nam, że 
wiara w Boga wymaga pełnego zaangażowania. Bóg obdarza nas prawdziwym 
życiem, prawdziwą wolnością, kocha nas prawdziwie największą miłością. 
Niech nasza odpowiedź nie będzie połowiczna – zaprośmy Boga do naszej 
codzienności, oddajmy mu radości i troski. 
   2. Dziś na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie tornistrów i 
przyborów szkolnych dla uczniów, którzy rozpoczęli lub kontynuują przygodę 
ze szkołą.  Wszystkie dzieci i rodziców serdecznie zapraszam. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszym kościele; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy 
przystąpią do niego 30 września; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
 - w sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego; o godz. 17.15 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec wspólnoty Żywego 
Różańca oraz wymiana tajemnic różańcowych; tego dnia na lotnisku we 
Włocławku odbędzie się spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”; wobec 
bluźnierstw, profanacji sakramentów, świętych wizerunków, wzmożonej agresji 
antychrześcijańskich ideologii potrzebna jest modlitwa. Kościół, Polska i każdy 
z nas potrzebuje świadectwa wiary, by „budować nasz dom na skale. To jest 
możliwie właśnie pod Krzyżem- źródłem życia. Po Mszy Świętej staniemy pod 
naszym Krzyżem, by odmówić w intencji Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii, 
naszych rodzin i nas samych część bolesną różańca. Serdecznie zapraszam. 
    4. W przyszła niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej odbędzie się 
spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    6. Kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na rzecz rehabilitacji 
Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego 
Gościa. 
    8. 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 nadchodzącym 
tygodniu. 



    9. Poradnia Małżeńska po wakacjach  wznawia działalność. Zapisy po u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
    10. 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. 
   11.  Na terenie parafii przy ul. Konopnickiej 1/7 powstał  Dom dla Dzieci. Ten 
ośrodek poszukuje wychowawców z wykształceniem wyższym po studiach z 
zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, nauk o rodzinie lub na w/w 
kierunkach podyplomowych.  W tej pracy ważne są umiejętności opiekuńcze i 
wychowawcze: pracujemy w systemie 12h, więc może to być praca dodatkowa, 
bądź weekendowa; mamy też godziny uzupełniające, czyli popołudniowe; 
odrabianki z Dziećmi, wyjazdy, jak to bywa w domu.  Nowy rok szkolny 
rozpoczynamy z Dziećmi w wieku od 8 do 16 lat. Dzieciaki są fajne, potrzebują 
serca - zaangażowania, bo to zawiodło w Rodzinie pochodzenia. Więcej 
informacji w gablocie ogłoszeniowej.


