
24.09.2017 - XXV Niedziela Zwykła 
- Myśli Boże górują nad myślami naszymi, a Jego drogi nad naszymi drogami. Dzisiejsza 
Ewangelia o gospodarzu, który tak samo wynagradza robotników pracujących przez 
wiele godzin, i tych, którzy dołączyli w ostatniej chwili, może rodzić w nas odruch 
buntu. „Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry?” - pyta gospodarz. Bóg pragnie 
zbawić nas wszystkich, także tych, którzy naszym zdaniem zupełnie na to nie zasługują. 
Czeka na choćby jedno drgnienie skruszonego serca, aby je przygarnąć i uleczyć. Jeśli 
nadmiar Jego dobroci i cierpliwości nas gorszy, módlmy się, aby nauczył nas patrzeć na 
innych i siebie samych Jego oczami - miłosiernie. /wg. Oremus/ 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
- poniedziałek: Uroczystość 675 rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej we 
Fromborku 
- środa: św. Wincentego a Paulo 
- czwartek: św. Wacława, Męczennika 
- piątek: święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
- sobota: św. Hieronima, Prezbitera i Doktora Kościoła 
- wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składam serdeczne Szczęść Boże! 
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8.oo  za parafian i dobrodziejów 
10.oo  +Janina Lewicka - 30 dzień 
16.oo   
- wtorek godz. 18.oo - w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II i św. Stanisława (proszę o 

wypisanie intencji na karkach, które są przy relikwiach naszych świętych Patronów 

01.10.2017 - XXVI Niedziela Zwykła  
8.oo  za parafian i dobrodziejów 
10.oo  +Benedykt Makowski - 36 r. śm. 
16.oo   

 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i w tym tygodniu sprzątają ślubni 
   

- Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego - ministranci mają przy wyjściu 
 

- Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia 

- Dziś zbiórka do puszek na potrzeby charytatywne Caritas 
 

- W październiku zapraszamy na Różaniec - codziennie o godz. 17.00 a w niedzielę po 
Mszy św. o godz.16.00 - serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież! 
 

- Nowym Proboszczem w naszej parafii został mianowany ks. kanonik Jerzy 
Mazur - dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Józefa w Olsztynie, który rozpocznie 
duszpasterzowanie od 1 października br. 
 

- Módlmy się wspólnie za nasze Misje Parafialne i naszego nowego Księdza Proboszcza 
Jerzego - Pod Twoją obronę… 


