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  XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
  1. Dziś przeżywamy XIX Dzień Papieski. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego 
to tytuł przedostatniej książki Papieża Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. 
Joseph Ratzinger: Słowami «Wstańcie, chodźmy!» obudził nas z wiary zmęczonej, 
snu uczniów, tych z wczoraj i tych współczesnych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi 
dziś także nam. Tradycją jest , że tego dnia we wszystkich świątyniach jest 
prowadzona kwesta na „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rzecz zdolnej 
młodzieży. Za każdą ofiarę do puszki przy wyjściu kościoła z serca Bóg zapłać.   
   2. Serdecznie zapraszam w miesiącu październiku na nabożeństwa 
różańcowe. Różaniec w naszej parafii jest odmawiany w tygodniu o godz. 18.00 
i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Mimo natłoku zajęć 
codziennych proszę, znajdźmy choć jeden dzień w tygodniu, by tą modlitwą 
uwielbić Maryję ale również przez Jej ręce powierzyć te sprawy, którymi 
żyjemy na co dzień. Szczególnie zapraszam dziś na różaniec fatimski o godz. 
17.15.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przypada Dzień Edukacji – wszystkim nauczycielom  

i pracownikom szkół i przedszkoli i uczelni składamy serdeczne życzenia 
wytrwałości, zdrowia cierpliwości i darów Ducha Świętego; 

- we środę przypada 41 rocznica wyboru Papieża Świętego Jana Pawła II 
- w piątek święto Świętego Łukasza, Ewangelisty – patrona pracowników 
Służby Zdrowia; ogarniamy ich naszą modlitwą życząc radości z codziennej 
posługi i bożego błogosławieństwa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00;  
 - w sobotę wspomnienie bł. Księdza Jerzego Popiełuszki – obchodzimy  
35 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci; na godz. 12.00 serdecznie zapraszam 
dziewczynki i chłopców pragnących śpiewać w scholii; 
   4. W ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 modlić 
się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty  Molli w intencji 
wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się narodzinami 
dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. Intencje 
można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie  
w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.  
   6. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
Dziękujemy. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną szczególnie w dzisiejszą, 2-gą niedzielę miesiąca. Całą wspólnotę 
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 



   9. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
   10. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.


