XXV Niedziela Zwykła "B"

1.We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: abyśmy wszyscy dokonywali
odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie
zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

2.Składam serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę w zeszłą niedzielę o szczęśliwe
wykańczanie naszego kościoła oraz za ofiary złożone na tacę (na kolektę zebraliśmy
3255 zł , które są przeznaczone na zapłatę za zakupiony granit na posadzkę
prezbiterium w kościele). Jak dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu posadzka
będzie położona.

3.Dziś kolekta na WSD w Pelplinie, za którą składam serdeczne Bóg zapłać

4.W tym tygodniu w czwartek wspominamy św. O. Pio z Pietrelciny, który stał się
autorytetem spowiedników . W tym dniu zapraszam wszystkie Róże Różańcowe na spotkanie
formacyjne w kosciele, które rozpoczniemy Mszą św. i adoracją z Różańcem.

5.W środę 22 dnia miesiąca września zapraszamy na nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
, którą
połączymy z nabożeństwem do św. Rity po Mszy św. o godz. 18.00

6.Po wakacyjnej przerwie zapraszam wszystkie dzieci, a nade wszystko dzieci od klasy
„ 0” do klasy IV włącznie w każdą niedzielę na Mszę św. szkolną o godz. 11.30 (o
przypominanie o Mszy św. niedzielnej o g. 11.30 dzieciom w każdej rodzinie
proszę rodziców, babcie i dziadków
).

7.W przyszłą niedzielę proszę na spotkanie organizacyjne do I Komunii św. rodziców i
dzieci Komunijne po Mszy św. o godz. 11.30.

8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
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w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, Paweł Chong
Hasang
(pierwsi
męczennicy koreańscy)

we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista. Z tej racji w przyszłą
niedzielę, 26 września, parafia w Zdrojach obchodzić będzie swój doroczny odpust ku czci św.
Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Suma odpustowa zostanie tam odprawiona o godz. 11.30.

9.Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (klasy 8-me),
proszę na obowiązkowe spotkanie formacyjne w przyszłą sobotę (25 września) po Mszy
św. o godz. 18.00.

10.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować inte
ncje mszalne na rok 2022
.

11.Wszystkim jubilatom obchodzącym Jubileusze swoich ślubów oraz solenizantom i
jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. „Szczęść
Boże”.

12.Na pierwszej ławce są położone nowe czasopism religijne, za które można składać
ofiarę do koszyka. Serdecznie zapraszam do nabycie tej lektury.

(W 19. numerze „Pielgrzyma” tematem numeru jest jedno z największych wydarzeń tego
roku – wyczekana beatyfikacja Sług Bożych Matki Róży Czackiej i kard. Stefana
Wyszyńskiego.

*W tym numerze w artykule „Archaniołowie – posłannicy Boga” ks. Rafał Barciński
przybliża sylwetki archaniołów Michała, Gabriela i Rafała i pisze o ich szczególnej misji w
dziejach zbawienia świata.
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*W artykule „Nauczanie zdalne – do poprawki!” przyglądamy się sondażowi, którego
celem było sprawdzenie, czy uczniowie odnaleźli się w nowej, pandemicznej
rzeczywistości. Wnioski nie są jednak optymistyczne.

*Sezon grzybowy w pełni! Dlatego w „Pielgrzymie” przypominamy, by do grzybobrania
podchodzić z dużą dozą ostrożności. Na pytania odpowiada prof. Anna Krakowiak,
krajowy konsultant w dziedzinie toksykologii klinicznej.

*Poza tym jak zwykle w „Pielgrzymie" do przeczytania wiele ciekawych felietonów i
ciekawostek. Dobrej lektury!

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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