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XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej — 
zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. 
Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować 
się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona 
śmierć i grzech. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. 
   2. 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.  
   3. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznicę objawień Matki Bożej  
w Fatimie zapraszam na różaniec fatimski; 
- we środę przypada Dzień Edukacji Narodowej – podczas Mszy Świętej 
polecać będziemy Bogu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły 
wypraszając dla niech potrzebne łaski: miłość, cierpliwość, zdrowie; 
- w piątek przypada 42 rocznica wyboru Papieża Świętego Jana Pawła II. 
   4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. Wyłożone 
są również kartki, na które można wpisać intencje modlitwy wypominkowej.  
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na rzecz zakupu figurek do szopki 
na Boże Narodzenie. 
   7. Dziś przeżywamy XX Dzień Papieski „ Totuus Tuus” dzień modlitwy za 
Dzieło Nowego Tysiąclecia – jest to wsparcie duchowe wszystkich stypendystów 
– młodzieży zdobywającej wykształcenie i pomoc im w realizacji swoich celów. 
W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych będzie zbiórka do puszki jako 
wsparcie materialne tych młodych ludzi. 
   8. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   9. 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.  
  10. Kancelaria w nadchodzącym tygodniu będzie nieczynna – wszelkie pilne 
sprawy proszę zgłaszać przed Mszą Świętą u ks. Henryka.


