
Trwajcie w modlitwie adoracji 
i uczcie wiernych tej modlitwy. 
W niej znajdą pocieszenie i świa-
tło przede wszystkim ludzie stra-
pieni. (Benedykt XVI) 

Jezus czeka - Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu w kapli-

cy na plebani codziennie od 7.30 

do 17.15. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

 

Panie, dodaj nam wiary 
     Jaką niecodzienną prośbę wystosowują apostołowie do Nauczyciela. Ci, którzy całe swoje 
życie zostawili i poszli za Jezusem, którzy słuchają Jego nauk i widzą w Nim Zbawiciela, chcą 
aby Ten przymnożył im wiary. A o co my zazwyczaj prosimy Pana Jezusa? O zdrowie, choć 
sami o nie nie dbamy. O lepszą pracę, choć nie zasługujemy na nią. O miłość lub przyjaźń, 
choć jesteśmy egoistami. Może nawet nieraz o lepsze auto, choć sami nie potrafimy na nie za-
robić. Oczekujemy, że Bóg rozwiąże za nas problemy, a przecież to właśnie te „problemy” 
mogą nam pomóc się rozwijać i wzrastać duchowo. Być może to, co jawi się dla nas jako 
uciążliwość lub niesprawiedliwość to są krzyże nadane nam przez Boga, z którymi musimy 
sobie radzić. Czy możemy więc prosić Go o zdjęcie ich z naszych ramion, skoro sam Chry-
stus podporządkował się woli Ojca i zniósł własny krzyż? 
   A może to właśnie o wiarę powinniśmy Go poprosić? Bo gdyby nasza wiara była wielkości 
ziarnka gorczycy, to moglibyśmy góry przynosić. A my wciąż mamy pretensje do Boga, że nie 
słucha naszych modlitw. Że jest nam ciężko. Że sąsiad zły. Że czasy już nie takie, a kiedyś to 
było… Chyba najwyższy czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za otaczający nas 
świat, a przede wszystkim pielęgnować prawdziwą wiarę. Taką wiarę, która działa bezwa-
runkowo i nie oczekuje niczego w zamian.                                              Sebastian Niemkiewicz 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; 
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; 
jedność, tam gdzie panuje rozłam; 
prawdę, tam gdzie panuje błąd; 
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie; 
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; 
światło, tam gdzie panuje mrok; 
 

radość, tam gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, 
co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
nie tyle szukać miłości, co kochać; 
albowiem dając – otrzymujemy, 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie, 
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Modlitwa franciszkańska o pokój 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



8 PAŻDZIERNIKA (SOBOTA) 
 IDZIEMY PIESZO DO CHŁOPIC 

WYRUSZAMY O GODZ. 9.00  
Z PLACU KOŚCIELNEGO.  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH! 
O 12.00, W SAMO POŁUDNIE, ODPRA-

WIAMY W SANKTUARIUM MATKI 
BOŻEJ NAJŚWIĘTSZĄ EUCHARYSTIĘ.  


