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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” – mówi Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wędrówki. Jego przejście przez 
śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne 
okoliczności swojego życia w dar. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy 
potwierdzić naszą decyzję pójścia za Chrystusem. Prośmy, aby przemieniał 
nasze życie i umocnił w nas postawę ofiarnej służby wobec bliźnich. 
   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 podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 odbędzie się uroczystość Rocznicy 
I Komunii Świętej. Naszą modlitwą ogarniamy dzieci i rodziców prosząc, by 
Jezus – Dobry Pasterz był domownikiem a nie gościem w ich sercach.  
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek święto Świętego Mateusza, Ewangelisty; 
- we środę z racji na 22-gi dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętej Rity w intencjach Jej powierzonych czy do puszki czy podanych w 
zakrystii; 
- w piątek  po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 
   5. W przyszłą niedzielę Msza Święta za wstawiennictwem Świętych Jana 
Pawła II  i Joanny Beretty Molli będzie odprawiona o godz. 11.30. 
   6. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą w 2022 roku. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można już zamawiać 
intencje na przyszły rok.  
   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. Wszystkim uczącym się, pracującym i odpoczywającym życzę wspaniałego 
i radosnego tygodnia. Dziękuję również wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
apel i wsparli dzieło zakupu klęczników do naszego kościoła – dzięki ofiarom 
mamy już zapłacone 2 klęczniki z 4 zamówionych. Bóg zapłać. 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.


