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1.

Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w
ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o
Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

3. W intencjach misyjnych będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństw
różańcowych odprawianych w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. o
godz. 1800, a w niedziele – po Mszy św. o godz. 1600.

4. W poniedziałek czyli jutro obchodzimy wspomnienie Św. Jana Pawła II, Papieża.

5. Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Pragniemy poinformować,
że zgodnie z praktyką kościoła ofiara za wypominki roczne od jednej osoby lub rodziny wynosi tyle co przeciętna ofiara na intencję Mszy świętej. W naszym kościele raz w miesiącu odprawia się Msza święta za tych, których w wypominkach
wspominamy przez cały rok podczas każdej Mszy świętej. Wypominki jednorazowe odczytywane są na cmentarzu w czasie procesji w Dzień Wszystkich Świętych i
w kościele w Dzień Zaduszny na Mszy świętej o godz. 900 i 1700.

6. Wczoraj na dzisiejszą niedzielę kościół posprzątały Panie: Janina Parzyńska i
Małgorzata Zabłotniak z Pęcic Małych ul. Parkowa składając ofiarę na kwiaty w
wysokości 100 złotych. Od przyszłego tygodnia zapraszam mieszkańców z ulicy
Komorowskiej.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Pod chórem można nabywać katolicki
tygodnik „Gościa Niedzielnego”.

8. Matce Bożej Różańcowej polecamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

9. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

