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XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy 
świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz 
swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu  
i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. 
Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane 
dary. 
   2. W ubiegłą środę grupa młodzieży przyjęła z rąk ks. bpa Rafała 
Markowskiego sakrament bierzmowania. Dziękuję Rodzicom bierzmowanej 
młodzieży za doprowadzenie dzieci do kolejnego sakramentu umocnienia 
Duchem Świętym, za zaangażowanie w przygotowanie ich w niełatwym czasie 
trwającej pandemii. Dziękuję małżeństwom-animatorom i pani Dorocie za 
przekaz wiedzy i świadectwo życia, pani Karolinie z chórem, służbie liturgicznej 
za udział we Mszy Świętej i wszystkim za wspólną modlitwę. 
   3. Serdecznie zapraszam do wspólnego odmawiania różańca podczas 
nabożeństw różańcowych, które są odprawiane: w niedzielę o godz. 17.15  
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
   4. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie dla dziewczynek 
chcących wstąpić do żeńskiej grupy Skautów.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania 
z kl. I ; na to spotkanie zapraszam Rodziców kandydatów; 
- we środę wspomnienie NMP Różańcowej; 
- w sobotę przed różańcem wymiana tajemnic różańcowych a Msza Święta  
w intencji wspólnoty Żywego Różańca. 
   6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   8. Od poniedziałku 14 IX trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych planujących zawarcie sakramentu małżeństwa w przyszłym roku. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki w sali Jana Pawła za 
prezbiterium. Zapisy w kancelarii u ks. proboszcza. 
   9. Zwracam się do wszystkich parafian i sympatyków naszej parafii  
z propozycją: choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze dużo czasu ale może 
warto przemyśleć sprawę zakupu do naszego kościoła całego kompletu figurek 
do żłóbka? Dotychczas mamy tylko Maryję, Józefa i Dzieciątko. Koszt 
pozostałych wraz z podestem to ok. 10 000 zł. Wiem, że to nie jest mała kwota 
ale może warto podjąć się tego zadania. Cena pojedynczych figurek  
to 400–900 zł. Ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę tzw. budowlaną 
będą przeznaczone na ten cel. 



  10. 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.  

    
   
    

    


