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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia: £k 14, 1. 7-14     
Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo¿yæ posi³ek, 
oni Go œledzili. Potem opowiedzia³ zaproszonym przypowieœæ, gdy zauwa¿y³, jak sobie 
pierwsze miejsca wybierali. Tak mówi³ do nich: Jeœli ciê ktoœ zaprosi na ucztê, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoœ znamienitszy od ciebie nie by³ zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi³, i powie ci: „Ust¹p temu miejsca”, a wtedy 
musia³byœ ze wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce. Lecz gdy bêdziesz zaproszony, idŸ i usi¹dŸ na 
ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który ciê zaprosi³, powie ci: „Przyjacielu, przesi¹dŸ siê 
wy¿ej”. I spotka ciê zaszczyt wobec wszystkich wspó³biesiadników. Ka¿dy bowiem, kto siê 
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony. Do tego zaœ, który Go 
zaprosi³, mówi³ tak¿e: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzê, nie zapraszaj swoich przyjació³ ani 
braci, ani krewnych, ani zamo¿nych s¹siadów, aby ciê i oni nawzajem nie zaprosili, i mia³byœ 
odp³atê. Lecz kiedy urz¹dzasz przyjêcie, zaproœ ubogich, u³omnych, chromych i niewidomych. 
A bêdziesz szczêœliwy, poniewa¿ nie maj¹ czym tobie siê odwdziêczyæ; odp³atê bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto S³owo Pañskie.

22 Niedziela zwyk³a 

Przedstawiê sobie Jezusa jako goœcia spo¿ywaj¹cego posi³ek w domu przywódcy 
faryzeuszów. Zwrócê uwagê na zachowanie goœci, którzy zajmuj¹ pierwsze miejsca  Jezus 
gani tak¹ postawê.

Przypomnê sobie ró¿ne sytuacje z mojego ¿ycia, gdy przebywa³em w grupie ludzi, na 
spotkaniach; sytuacje z mojej rodziny czy wspólnoty. Co mogê powiedzieæ o moim 
zachowaniu? Czy nie staram siê dominowaæ, zwracaæ na siebie uwagi, narzucaæ innym 
swojego zdania? Czy nie wykorzystujê dla w³asnych celów zajmowanego stanowiska, 
pe³nionej funkcji?

Jezus zwraca uwagê, ¿e w grupie mo¿e zawsze znajdowaæ siê ktoœ znakomitszy ode mnie  
Czy dopuszczam do siebie tak¹ myœl, ilekroæ rozmawiam z innymi, s³ucham i 
przedstawiam im swoje racje? Czy potrafi ê ustêpowaæ miejsca innym, stawiaæ ich wy¿ej 
od siebie? Jak prze¿ywam sytuacje, w których czujê siê spychany na ostatnie miejsce?

Jezus przypomina, ¿eby w spotkaniach z innymi uczyæ siê bezinteresownoœci i hojnoœci . 
Pomyœlê o moich spotkaniach i relacjach z bliŸnimi. Z kim najczêœciej i najchêtniej 
rozmawiam? Czy nie otaczam siê jedynie osobami, które s¹ dla mnie mi³e, sympatyczne i 
wdziêczne? Czy nie pomagam innym dla w³asnej przyjemnoœci, osobistej satysfakcji? Czy 
nie pos³ugujê siê drugim cz³owiekiem dla zaspokojenia w³asnych potrzeb?

Czy s¹ osoby, których œwiadomie nie dopuszczam do siebie i do grona swoich przyjació³? 
Pomyœlê o tych, których nie lubiê, których wrêcz nie akceptujê. Wymieniê ich imiona i 
powierzê ich Jezusowi. Bêdê prosi³: „Naucz mnie ich kochaæ!”.
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Królowo pokoju – módl siê za nami!
B³ogos³awiona Hiacynta Marto – jedna z 
wizjonerek, którym w 1917 roku ukazywa³a siê 
Matka Bo¿a – powiedzia³a, ¿e wojna jest kar¹ za 
grzechy. Przed nami kolejna rocznica wybuchu II 
Wojny Œwiatowej. Czy tego konfliktu mo¿na by³ 
unikn¹æ? Mam takie wra¿enie, ¿e oprócz 
historycznych faktów, badania przyczyn i 
ówczesnej polityki, zapominamy o jednej, 
zasadniczej dla nas katolików przestrzeni. Chodzi 
o Boga wszechmog¹cego, w którego mocy jest 
uczynienie wszystkiego wed³ug swej woli. Rok 
1917 i objawienia w Fatimie by³y ostrze¿eniem – 
Maryja ostrzega³a, ¿e jeœli nie nast¹pi szeroko 
rozumiana moralna poprawa, nast¹pi drugi 
konflikt, straszniejszy od pierwszego. Jak uczy 
nas historia, wniosków nie wyci¹gniêto – jest 
jednak nadzieja. Trzeba pokutowaæ i zwróciæ swe 
oblicze ku Najœwiêtszej Maryi Pannie. 
Najœwiêtsza Maryja Panna ukazywa³a siê w 
Fatimie szeœciokrotnie – od 13 maja do 13 
paŸdziernika 1917 roku. Do dziœ, ku uczczeniu 
przes³ania "wizyty" Niepokalanej na ziemi, 
gromadzimy siê w œwi¹tyniach 13. dnia 
poszczególnych miesiêcy i staramy siê chocia¿ 
trochê wynagrodziæ Bogu i Maryi wszelkie 
grzechy i zniewagi – w naszej parafii równie¿ 
prowadzone s¹ nabo¿eñstwa fatimskie – 
serdecznie zapraszamy we wrzeœniu i 
paŸdzierniku.W trakcie pierwszego objawienia 
ma³a £ucja rozmawia³a z Najœwiêtsz¹ Panienk¹ o 
wielu sprawach. Gdy dzieci zgodzi³y siê z³o¿yæ 
ofiarê ze swego ¿ycia Najwy¿szemu Bogu, 
Maryja powiedzia³a, i¿ mimo wszelkich cierpieñ 
³aska Bo¿a bêdzie im pociech¹. Po chwili 
Niepokalana doda³a: Odmawiajcie Ró¿aniec 
codziennie, abyœcie uprosili pokój dla œwiata i 
koniec wojny.O úwiatowych konfliktach Matka 
Boýa mówiùa równieý w III objawieniu, w trakcie 
którego dzieci miaùy wizjæ piekùa. Maryja rzekùa 
wówczas: Widzieliúcie piekùo, do którego idà 
dusze biednych grzeszników. 
Ýeby je ratowaã, Bóg chce rozpowszechniã na 
úwiecie naboýeñstwo do  Mego Niepokalanego 
Serca. 

Jeýeli  siæ zrobi to, co wam powiem, wielu 
przed piekùem zostanie uratowanych i 
nastanie pokój na úwiecie. Wojna zbliýa siæ 
ku koñcowi. Ale jeýeli  ludzie nie przestanà 
obraýã Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa 
XI rozpocznie siæ druga wojna, gorsza. 
Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
úwiatùo, wiedzcie, ýe jest to wielki znak od 
Boga, ýe zbliýa siæ kara na úwiat za liczne 
jego zbrodnie, bædzie wojna, gùód, 
przeúladowanie Koúcioùa i Ojca Úwiætego. 
Aby temu zapobiec, przybædæ, aby prosiã o 
poúwiæcenie Rosji Memu Niepokalanemu 
Sercu i o Komuniæ Úwiætà wynagradzajàcà 
w pierwsze soboty. Jeýeli Moje ýyczenia 
zostanà speùnione, Rosja nawróci siæ i 
zapanuje pokój; jeýeli nie, bezboýna 
propaganda rozszerzy swe bùædne nauki po 
úwiecie, wywoùujàc wojny i przeúladowanie 
Koúcioùa, dobrzy bædà mæczeni a Ojciec 
Úwiæty bædzie musiaù wiele wycierpieã.
              Nie wszystko stracone
Jak wiemy z historii i obserwacji 
rzeczywistoúci, w dalszym ciàgu zbyt maùo 
jest aktów wynagradzajàcych Bogu 
Najwyýszemu i Najúwiætszej Maryi 
Pannie. Jest jednak nadzieja, która nie 
wymaga heroicznoúci cnót. Ýyczenia 
Maryi o naboýeñstwie pierwszych sobót 
miesiàca, o których szerzej moýna 
przeczytaã w internecie, oraz codzienne 
odmawianie róýañca úwiætego sà 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Mi³oœæ wypêdza z duszy bojaŸñ. Odk¹d umi³owa³am Boga ca³¹ istot¹ swoj¹, ca³¹ moc¹ 
swego serca, od tej chwili ust¹pi³a bojaŸñ i chocia¿by mi nie wiem ju¿ jak mówiono o Jego 
sprawiedliwoœci, to nie lêkam siê Go wcale, bo pozna³am Go dobrze; Bóg jest Mi³oœæ, a Duch 
Jego - jest. spokój. I widzê teraz, ¿e czyny moje, które wyp³ynê³y z mi³oœci, doskonalsze s¹, 
ni¿ czyny, które spe³niam z bojaŸni. Zaufa³am Bogu i nie lêkam siê niczego, zdana jestem na 
Jego œwiêt¹ wolê; niech czyni ze mn¹ co chce, a ja Go i tak kochaæ bêdê. 

(Dz 589)

Œw. Bernard mówi, 
¿e z³y jêzyk jest gorszy 

od w³óczni, która 
przebi³a bok Pana 

B³. Sancja Szymkowiak
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wymaganiami, którym sprostaã moýe wiækszoúã 
z nas i warto to robiã, bowiem w dalszym ciàgu 
jest czas na nawrócenie i pokutæ. Oddajmy gùos 
Antonio Borellemu, autorowi úwiatowego 
bestsellera (zostaù wydany po raz pierwszy w 
1967 roku) – Fatima. Orædzie tragedii czy 
nadziei? - Antonio w jednym z wywiadów 
powiedziaù:  Ludzkoúã  ma przed sobà  
nastæpujàcà alternatywæ: albo siæ nawróci, co 
zakùada porzucenie faùszywych zasad i odejúcie 
od laickoúci, ateizmu i innych dewiacji albo z 
uporem bædzie trwaùa w bùædach i grzechach – 
wtedy zostanie ukarana. Nadejdzie czas 
oczyszczenia. W tym drugim przypadku na 
ruinach <<starego úwiata>> powstanie nowa 
cywilizacja, którà úw. Ludwik Maria Grignion de 
Montfort nazwaù w <<Traktacie o prawdziwym 
naboýeñstwie do Najúwiætszej Maryi Panny >> 
Królestwem Maryi. I tutaj musimy podkreúliã, ýe 
ta wizja úw. Ludwika pozostaje w doskonaùej 
zgodnoúci z proroctwem Fatimskiej Pani: << Na 
koniec moje Niepokalane  Serce  zatriumfuje  .
Wizja to wcale niewesoùa i wywoùujàca 
nieprzyjemne skojarzenia. Ratunkiem przed 
zagùadà, zarówno osobistà, jak i narodowà czy 
úwiatowà jest Najúwiætsza Maryja Panna. 
Niepokalana zostawi ùa nam modlitwæ  
róýañcowà, jako broñ przeciwko Zùemu oraz zùu 
tego úwiata. Koúcióù zachæca do odmawiania 
róýañca, a caùy przyszùy miesiàc zostaù 
ustanowiony miesiàcem róýañcowym przez 
papieýa Leona XIII. To wùaúnie Ojciec Úwiæty 
Leon XIII wprowadziù modlitwæ do úw. Michaùa 
Archanioùa, którà odmawiamy po kaýdej Mszy 
Úwiætej. Leon XIII w swojej encyklice 
poúwiæconej Róýañcowi Úwiætemu, Suppremi 
Apostolatus Officio, pisaù: 2. Dlatego teý 
usiùujàc, ile tylko moýemy, wszelkimi sposobami 
broniã praw Koúcioùa i przewidywaã oraz 
zwalczaã niebezpieczeñstwa mu zagraýajàce lub 
nañ nastawajàce, jak najpilniej teý staramy siæ 
ubùagaã wsparcie mocy niebiañskich, które 
jedynie moýe sprawiã, 

ýe Nasze prace i troski osiàgnà poýàdany 
skutek.Sàdzimy, ýe w tym celu nic nie moýe 
byã skuteczniejszym i pewniejszym nad 
zjednanie sobie wiarà i poboýnoúcià wielkiej 
Boga Rodzicielki, Najúwiætszej P.[anny] 
Maryi, aby jako skarbniczka pokoju naszego i 
rozdawczyni ùask niebiañskich, umieszczona 
w niebie na najwyýszym szczycie potægi i 
chwaùy, udzieliùa wsparcia swej opieki 
ludziom, dàýàcym do owej Wiecznej Ojczyzny 
poprzez wiele trudów I niebezpieczeñstw.
O modlitwie róýañcowej Ojciec Úwiæty pisaù 
(niech jego sùowa bædà zakoñczeniem):  
12.Gdy wiæc úwiæty ten sposób modlitwy 
ukazuje siæ tak miùym Najúwiætszej Dziewicy i 
przyczynia siæ szczególnie do obrony 
Koúcioùa i ludu chrzeúcijañskiego, oraz do 
uproszenia  osobis tych  i  ogólnych 
dobrodziejstw Boýych, nic dziwnego, ýe inni 
takýe Poprzednicy Nasi usiùowali go 
wys ùawiaã  i  za lecaã  na jwyýszymi  
pochwaùami. I tak Urban IV twierdziù, ýe 
„Róýaniec codziennie sprowadza dobra 
ludowi chrzeúcijañskiemu". Sykstus IV, ýe 
„ten rodzaj modlitwy nadaje siæ do uczczenia 
Boga i Najúwiætszej Panny, oraz do 
o d d a l e n i a  g r o ý à c y c h  ú w i a t u  
niebezpieczeñstw". Leon X nazwaù go 
„ustanowionym przeciw herezjarchom i 
zgubnym herezjom", a Juliusz III „ozdobà 
Rzymskiego Koúcioùa". O nim teý mówi úw. 
Pius V, ýe „gdy siæ ten sposób modlitwy 
rozpowszechniù i rozpùomienieni tym 
bùaganiem zaczæli nagle odmieniaã siæ jakby 
w innych ludzi ,  ciemnoúci herezji  
rozpierzchaùy siæ i ukazywaùo siæ úwiatùo 
katolickiej wiary". W koñcu Grzegorz XIII 
oúwiadcza, ýe „Róýaniec ustanowiony jest od 
úw. Dominika dla przejednania gniewu 
Boýego i ubùagania wstawiennictwa 
Najúwiætszej Panny".

Mateusz Bednarek
�ród³o cytatów: Przymierze z Maryj¹ 

nr 92 styczeñ/luty 2017 r.



15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 
18.30 + Izabela Orze³ (15 rocz. œm.) 
          i zmarli z rodziny Feliks, 
          + Zbigniew Orze³ 

  7.30 Zofia – Danuta Kempiñska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stefan i Maria Kurzawscy, Pelagia 
          i + Wiktor Goryœ, Tadeusz Paprocki 
15.30 50 lecie Technikum Kolejowego
17.00 + Eleonora  Pawlak (29 rocz. œm.) 
          + Kazimierz   Pawlak  
18.30 Za zmar³ych  

                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   03.09. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  02.09. 2019 r.             

Czwartek  05. 09. 2019 r.     

NIEDZIELA    08. 09. 2019 r.         

PI¥TEK  06. 09. 2019 r.         

ŒRODA  04. 09. 2019 r.

SOBOTA   07. 09. 2019 r.
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  7.30 + Zenon Bieganek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³aw  Górecki 
18.30 + Jerzy Mocek (5 rocz. œm.)

7.30 W intencji Oliwki i Bartusia i ich Rodziców 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Maria Przymusza³a (I rocz. œm.). 
18.30 W intencji Ma³gorzaty i Romana z okazji 37 
          rocznicy œlubu z podziêkowaniem  za 
          otrzymane ³aski z proœb¹ o Boze b³og. 
          i  zdrowie 

  7.30 + Edward G³odek  (23 rocz. œm.)
          + Marianna i Feliks G³odek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Jan P³oñczak (7 rocz. œm.). 
18.30 + Urszula S³upianek 
          (I rocz. œm.)

  7.30 + Zenon Krawczyk (5 rocz. sm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz
          o liczne powo³ania kap³añskie, zakonne, 
          misyjne i Apostolskie œwieckich intencja
          od Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca  
18.30 + Teresa Migasik 

  7.30 + Urszula, Marian Igansiak, Wac³aw Wygralak
14.00 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ O Bo¿e b³og. 
          zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej dla Barbary Prusiewicz z okazji
          80 rocznicy urodzin 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marcin Szpadziñski (I rocz. œm.) 
16.15 Msza œw. œlubna: Paulina Dembska – Piotr Dziendzielski 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.15 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej z okazji 25 rocznicy œlubu: 
          Jolanty i Dariusza
18.30 W pewnej intencji

  7.30 + Miros³awa  i Jerzy Juszczak 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wieczne dla zmar³ych 
          Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca   
10.30 Z okazji 18 rocznicy urodzin Basi 
          z  proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie i opiekê 
          Matki Bo¿ej. 
12.00 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 
          Roczku Micha³a 



7

H MORU Patro  t o nin yg d a
Œwiêta Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa - w³aœciwie Agnes Gonxha 
Bojaxhiu, urodzi³a siê 26 sierpnia 1910 r. w 
Skopje w rodzinie albañskiej. Maj¹c 18 lat 
Agnes wst¹pi³a do Sióstr Misjonarek Naszej 
Pani z Loreto i wyjecha³a do Indii. Sk³adaj¹c 
pierwsze œluby zakonne w 1931 r., przyjê³a 
imiê Maria Teresa od Dzieci¹tka Jezus.  W 
1946 r. zetknê³a siê z wielk¹ bied¹ w Kalkucie 
i postanowi³a za³o¿yæ nowy instytut zakonny, 
który zaj¹³by siê opiek¹ nad najubo¿szymi. W 
1948 r., po 20 latach ¿ycia zakonnego, 
postanowi³a opuœciæ mury klasztorne. Przez 
dwa lata oczekiwa³a na decyzjê w³adz 
koœcielnych, by móc za³o¿yæ w³asne 
Zgromadzenie Misjonarek Mi³oœci i zamieniæ 
habit na sari - tradycyjny strój hinduski.  1 
lutego 1965 r. zgromadzenie otrzyma³o 
zatwierdzenie przez Stolicê Apostolsk¹.  
Matka Teresa przemierza³a niezmordowanie 
ca³y œwiat, zak³adaj¹c placówki swej 
wspólnoty zakonnej i pomagaj¹c na ró¿ne 
sposoby najubo¿szym i najbardziej 
potrzebuj¹cym. Otrzyma³a wiele nagród i 
odznaczeñ miêdzynarodowych, m.in. 
Pokojow¹ Nagrodê Nobla w 1979 r. a w 1993 
r.  przyjê³a doktorat  honoris causa 
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Matka Teresa 
zmar³a w opinii œwiêtoœci w wieku 87 lat na 
zawa³ serca w domu macierzystym swego 
zgromadzenia w Kalkucie 5 wrzeœnia 1997 r 
Beatyfikacji Matki Teresy dokona³ w ramach 
obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu œw. 
Jan Pawe³ II dnia 19 paŸdziernika 2003 r. 
Kanonizacja Matki Teresy odby³a siê w 
ramach obchodów Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Œwiêtego Roku Mi³osierdzia w 
Watykanie 4 wrzeœnia 2016 r., a dokona³ jej 
papie¿ Franciszek.         K. R.

Dyrektorka pyta Jasia: 
-Kiedy odrabiasz lekcje? 
-Po obiedzie. 
-A, dlaczego nie masz odrobionych lekcji? 
-Bo nie by³o obiadu. 

Jedzie Jaœ z koleg¹ na biwak. 
Rozk³adaj¹ namiot i zasypiaj¹. 
Po kilku minutach budzi siê Jaœ 
a za nim kolega. 
-Co widzisz? - pyta kolega Jasia. 
-Gwiazdy i ksiê¿yc... 
-Co to oznacza?
- ¿e jutro bêdzie ³adna pogoda. 
-Ty gapo! To oznacza, ¿e ukradli nam namiot!

- Jasiu prosi mamê: 
-Mamo, daj mi 5z³ dla biednego pana: 
-A gdzie on jest? 
-Tam przed blokiem, sprzedaje lody.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Bardzo serdecznie pragniemy powitaæ w naszej wspólnocie Parafialnej Ks. Wikariusza Rafa³a
    Morasia i Ks. Diakona Fabiana Domagalskiego, który rozpoczyna wœród nas swoj¹ roczn¹ praktykê
    diakoñsk¹. Pragniemy obj¹æ Ich nasz¹ modlitw¹, Ksiêdzu Diakonowi ¿yczyæ, aby jak najlepiej
    wykorzysta³ czas i dobrze przygotowa³ siê do przyjêcia œwiêceñ kap³añskich.  
2. Przypominamy, ¿e od 1 wrzeœnia wraca sta³y porz¹dek Mszy œw. W tygodniu Msze œw. o godz. 7.30,
    ( 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego) 15.30 i 18.30. W niedzielê Msze œw. o godz. 7.30, 9.00,
    10.30, 12,00 o (15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego) 15.30 i Msza œw. wieczorna o 18.30.
3. Katechetów zapraszamy na spotkanie – w poniedzia³ek, 2 wrzeœnia na godz. 12.00.
4. Od wrzeœnia Godzinki do Najœwiêtszej Maryi Panny – w œrodê o godz. 18.00.
5. Przypominamy, ¿e od 2 wrzeœnia przyjmowane s¹ intencje na I pó³rocze 2020 r. Na drugie pó³rocze
    bêdzie mo¿liwoœæ od lutego przysz³ego roku. Jedna rodzina mo¿e zarezerwowaæ po 2 intencje na
    jedno pó³rocze. Treœæ intencji prosimy podawaæ najpóŸniej na 3 tygodnie przed terminem
    zamówionej Mszy œw. W miejsce wolnych intencji przyjmowane bêd¹ nowe.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi¹tek i sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œw. w pi¹tek w godz.
   16.00 – 17.00, 15 minut przed ka¿d¹ Msz¹ œw. oraz od godz. 17.30 do Mszy œw. wieczornej do godz.
   18.30. Dodatkowa Msza œw. w pi¹tek o godz. 17.00.
7. W pi¹tek, 6 wrzeœnia na Mszy œw. o godz. 17.00 poœwiêcimy tornistry i przybory szkolne dzieciom
    klas pierwszych.
8. Naszych chorych odwiedzimy – w sobotê 7 wrzeœnia od godz. 9.00. 
9. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca w przysz³¹ niedzielê, po Mszy œw. o godz. 9.00. 
10. W najbli¿sz¹ niedzielê (II miesi¹ca) transmisja Koronki do Mi³osierdzia o godz. 15.00 i Mszy œw. 
     o godz. 15.30 z naszego Sanktuarium poprzez nasze Diecezjalne Radio Rodzina na 103.1 FM.
11. W przysz³¹ niedzielê 2 miesi¹ca sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium – 
      za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca „Bóg zap³aæ”. Piêknieje ta nasza œwi¹tynia.
12. W zwi¹zku z 25 Rocznic¹ utworzenia naszej Parafii w dniach od soboty, 21 wrzeœnia do œrody 
      25 wrzeœnia prze¿ywaæ bêdziemy nasze Jesienne Rekolekcje. 
      Poprowadzi je dobrze nam znany O. Jesse – Franciszkanin z Osiecznej, 
      które maj¹ nas przygotowaæ do konsekracji naszego koœcio³a. 

13. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿ œwiece
      Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Jubileuszowe Kalendarze
      przedstawiaj¹ce w obrazach historiê naszej Parafii, cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a oraz
      pami¹tkowe magnesy.

      Do ka¿dego domu na terenie naszej Parafii powinny dotrzeæ
      Kto z ró¿nych przyczyn nie otrzyma³ takiego zaproszenia i jest z innej Parafii mo¿e takie 
      zaproszenie wraz z programem Uroczystoœci zabraæ z koszyczka przy wejœciu do naszego koœcio³a. 

 zaproszenia na wspólne œwiêtowanie.


