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XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Bóg jest pełen miłosierdzia i dobroci, przebacza grzechy, cierpliwie czeka  
na nawrócenie, bo kocha człowieka i chce, by każdy był szczęśliwy. Żyjemy  
w świecie, w którym dobro i zło jest tak bardzo zmieszane z sobą, dlatego 
przychodzimy do świątyni, by od Chrystusa otrzymać siłę i pomoc  
do zwycięstwa dobra. Przychodzimy do Boga, by otrzymać przebaczenie  
i miłosierdzie. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w środę święto Świętej Marii Magdaleny; 
- w czwartek święto Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki  Europy; 
- w piątek w okresie wakacji nie ma wieczornych adoracji;  
- w sobotę święto Świętego Jakuba, Apostoła i Krzysztofa, patrona kierowców.                           
   3. Z racji na sobotnie święto Patrona kierowców dwu i czterokołowych 
pojazdów w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej odbędzie się uroczyste 
poświęcenie pojazdów. Tradycją jest, o co prosi Miva Polska, ofiara na rzecz 
zakupu środków transportu dla misjonarzy „1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej 
jazdy”. 
   4. W związku z przypadającym w przyszłą niedzielę 26 dniem miesiąca  
a zarazem ostatnią niedzielą miesiąca Msza Święta w intencjach polecanych 
wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II i Świętej Joanny Beretty Molli będzie 
odprawiona o godz. 11.30 – intencje można podać w zakrystii lub włożyć  
z ofiarą do puszki przy Ich kaplicy. 
   5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać 
do domu wodę święconą. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.   
   7. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę regeneracji sił 
fizycznych i duchowych. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 
ofiarodawcom, którzy swoje ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki 
„Na potrzeby Kościoła”.  Dziękuję za odpowiedzialność i troskę o element 
materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach 
o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu 
w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką.  
   8. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej 
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.


