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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Gromadzimy się na liturgii jako Kościół, wspólnota, która celebruje 
pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. On sam wypowie do nas dziś 
ważne słowa: „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na 
dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do 
budowania jedności i umacniało dobro obecne w świecie. 
   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 i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przed I Komunią Świętą w 2022 roku. 
   4. W piątek rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc modlitwy 
różańcowej. Serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania tajemnic z życia 
Jezusa i Maryi. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane: 
- w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta 
- w niedzielę o godz. 17.15. 
W związku z rozpoczynającymi się nabożeństwami różańcowymi ponawiana 
jest inicjatywa modlitwy różańcowej Rodziców za Dzieci. Gorąco polecam to 
dzieło ogarniania dzieci swoich i całej Róży Różańcowej modlitwą różańcową, 
by pośród rozmaitych problemów i trudności dnia codziennego miały wsparcie 
nie tylko doczesne lecz i duchowe. Wszystkich chętnych /i dotychczas 
modlących się za dzieci/ serdecznie zapraszam po Mszy Świętej do zakrystii 
celem zapisania się do Róży Różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – dzień 
imienin księży biskupów Rafała Markowskiego i Michała Janochy; wszystkich 
solenizantów ogarnijmy naszą modlitwą; 
- w piątek  przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 19.30 . 
   6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta do 
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, 
które są wyłożone 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. 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.


