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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. „Otwórz się” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii do głuchoniemego. 
„Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 
mówić” – relacjonuje święty Marek. I my pragniemy otworzyć się na 
uzdrawiające dotknięcie Bożej mocy. Prośmy Pana, aby nas dotknął i sprawił, 
abyśmy w całym życiu mogli mówić przede wszystkim językiem ewangelicznej 
miłości.    
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie najświętszego Sakramentu i litania do Imienia Jezus. 
   4. Trwając w duchowym przygotowaniu na przypadającą w przyszłą niedzielę 
uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 
Róży Czackiej w serdecznie zapraszam do odmawiania nowenny błagalnej  
o dobre owoce tych beatyfikacji. Jest ona odprawiana każdego dnia do  
11 września włącznie po Mszy Świętej wieczornej przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. W związku z ograniczeniami wynikającymi  
z istniejącej pandemii i ograniczoną liczbą uczestników beatyfikacji w Świątyni 
Opatrzności Bożej i przed Świątynią do udziału w uroczystości zaproszone 
zostały wyłącznie delegacje poszczególnych diecezji oraz środowisk i instytucji 
związanych z kard. Wyszyńskim i Matką Czacką.  
Pragnących uczestniczyć w beatyfikacji upraszamy o duchową łączność  
i wspólną modlitwę poprzez media transmitujące uroczystość. Transmisję 
przeprowadzi Telewizja Publiczna. Będzie ona dostępna również na innych 
kanałach telewizyjnych, kanałach radiowych i w Internecie. Będzie możliwość 
wspólnego uczestniczenia za pomocą telebimów w naszym kościele po Mszy 
Świętej o godz. 11.30 czyli o godz. 12.00. Równocześnie przypominam, że 
uczestnictwo w transmisji telewizyjnej nie zwalnia z uczestnictwa we Mszy 
Świętej w kościele. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich polecanych w modlitwie 
wypominkowej; intencje zostaną odczytane o godz. 17.30; 
- we środę święto Narodzenia NMP; 
- w piątek  po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
19.30; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła. Jest również do nabycia w cenie 10 zł numer 
specjalny w związku z beatyfikacją. 



    

   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne.  
   8. Wobec trudnej sytuacji panującej w Afganistanie i dużej liczby uchodźców, 
Caritas Polska organizuje konkretną pomoc dla poszkodowanych 
przebywających na terenie naszego kraju. 
Decyzją Księdza Kazimierza Kardynała Nycza Archidiecezja Warszawska 
włącza się w dzieło pomocy uchodźcom z Afganistanu. Dlatego dziś przy 
wyjściu z kościoła można włączyć się w dzieło pomocy składając ofiarę do 
puszki Caritasu.   
   9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   10. Tradycją jest, że ofiary składane na tacę w 2-gą niedziele miesiąca 
/przyszła niedziela/ są szczególnym wsparciem prowadzonych prac. W czasie 
wakacji odnowiono 2 sale na plebanii, wc przy sali skautów, ułożono płytki 
granitowe na chórze, zamontowano nagłośnienie organów oraz dobiega końca 
układanie gresu na podłodze u skautów. Za każdy dar, umożliwiający 
prowadzenie w/w prac składam wielkie Bóg zapłać. W czasie wakacji do 
istniejącego zamówienia na ciąg dalszy ławek w kościele domówiono również    
4 klęczniki: do kaplic bocznych i przed ołtarzem umożliwiające przyjmowanie 
Komunii Świętej w postawie klęczącej: na rękę lub do ust. Cena tych 
klęczników to 3500.00 zł i 4700.00 zł. W związku z tym zwracam się z prośbą o 
pomoc w zakupie tych zamówionych klęczników. Ofiary w przyszłą /i jeśli 
będzie potrzeba w 2-gą niedzielę października/ będą realizacją tego celu. Za 
każdy dar z serca już dziś dziękuję. 
   11. Rocznica I Komunii Świętej /przesunięta z maja na wniosek Rodziców/ 
planowana jest na 19 września podczas Mszy Świętej o godz. 13.00. Spowiedź 
dla dzieci i Rodziców w piątek 17 września o godz. 18.30. Szczegółowe 
informacje można uzyskać u pani Joanny – katechetki. 
   12. Wszystkim, którzy rozpoczęli nowy rok nauki i pracy życzę radości  
w codzienności a jeszcze odpoczywającym słońca, uśmiechu i wspaniałej 
pogody. Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie 
tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych  
i pracowników służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia 
korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką. 
   13. W nadchodzącym tygodniu kancelaria będzie czynna tylko  
w poniedziałek.


