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    1. „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” – słowa Pana  
Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do postawienia sobie pytania, czy Pan 
Bóg i Jego wola są w naszym życiu najważniejsze. Czym jest wypełnianie woli  
Bożej w naszej konkretnej codzienności? Czy pamiętamy – o czym przypomina  
nam dzisiejsze Słowo Boże, że „to, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, 
trwa wiecznie”? Otwórzmy nasze serca na Boga prawdziwie obecnego  
w kierowanym do nas swoim Słowie i przychodzącym do nas w Komunii św. 
   2. Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestnikom tegorocznej procesji 
eucharystycznej w Boże Ciało. Szczególne podziękowania kieruję do osób 
przygotowujących poszczególne ołtarze, służby liturgicznej, młodzieży, harcerzy  
i wspólnot. Niech wspólne świadectwo wiary owocuje na codzienny trud 
podejmowania decyzji i życia nauką Jezusa. 
   3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Serca Jezusowego podczas 
nabożeństw czerwcowych, które w niedzielę są odprawiane o godz. 17.15  
a w tygodniu o godz. 18.00. Do piątku włącznie z racji na Oktawę święta Bożego 
Ciała po nabożeństwie czerwcowym jest procesja eucharystyczna dookoła kościoła 
na którą wszystkich a służbę liturgiczną szczególnie zapraszam.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace 
wykończeniowe przy kościele; 
- we wtorek o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała po Mszy Świętej poświęcenie 
wianków; 
- w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – po nabożeństwie 
czerwcowym procesja eucharystyczna; tego dnia nie obowiązuje post; o godz. 18.00 
obowiązkowe spotkanie ministrantów i scholii dziecięcej z rodzinami; po Mszy 
Świętej spotkanie przy grillu obok kościoła; 
   5. Dziś we wszystkich kościołach w kraju trwa kwesta do puszek na świątynię 
Opatrzności Bożej. W tym roku jest dziękczynienie za nawiedzenie naszych parafii 
kopią Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej – Królowo Rodzin – dziękujemy  
i zawierzamy. Za każdy dar do puszki u kwestujących w kruchcie kościoła 
serdeczne Bóg zapłać. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin. 


