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  XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
  1. Jezus zachęca nas, aby się modlić i nie ustawać. Może nieraz nam się 
wydaje, że nasze modlitwy pozostają niewysłuchane. Tymczasem Jezus 
zapewnia nas, że kiedy będziemy się zwracać do Boga, Ojciec w niebie weźmie 
nas w obronę. Wytrwała modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Powierzajmy 
Bogu z ufnością nasze codzienne sprawy w czasie Mszy św. 
   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.  
   3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek wspomnienie Świętego Jana Pawła II; tego dnia o godz. 19.30 
spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. I; 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;  
 - w sobotę z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta w intencji naszych 
rodzin i podanych na kartkach za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II;  
na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców pragnących 
śpiewać w scholii. 
   5. 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. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.     
W kruchcie kościoła wyłożone są kartki, na których można wpisywać naszych 
bliskich zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej – są one 
przyjmowane w zakrystii. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   8. Dziś, jak w każdą 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła do puszki 
zbierane są ofiary na ławki do kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   9. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   10. 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. 



    

   11. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
   12. W przyszłą niedzielę za sprawą wspólnoty Krwi Chrystusa o godz. 17.15 
rozpocznie się peregrynacja Obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. 
Wizerunek ten został poświęcony w ubiegłym roku w sanktuarium Krwi 
Chrystusa w Częstochowie z misją wędrówki po rodzinach celem osobistej 
modlitwy i rozważania Pisma Świętego. Zachęcam i zapraszam do zapraszania 
tego Wizerunku do swoich domów i wędrowania wraz z Maryją drogami 
doczesności. 
   13. Dziś Skauci Europy zrzeszeni przy naszej parafii przy wyjściu z kościoła 
organizują kiermasz słodkości celem zbiórki funduszy na zimowy wypoczynek 
skautów i skautek. Serdecznie zapraszam. 
   14. W przyszłą sobotę Ojcowie Misjonarze Consolata z ul. Rolniczej z racji na 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka zapraszają 
na nocne czuwanie do swojego klasztoru. Więcej informacji na plakacie  
w gablocie ogłoszeniowej.


