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XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

   1. Królestwo Boże nie jest jakąś odległą abstrakcją. Bóg zasiał ziarno w naszym 
życiu. Możemy go nie widzieć, nie rozumieć, ale – jak podkreśla św. Paweł – 
„według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy”. Przyjście na Mszę św., 
modlitwa, czynienie dobra to akty wiary. To dawanie możliwości wzrostu ziarna, 
rozkwitu Królestwa Bożego w naszej codzienności. 
   2. Trwa miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Jezusa. Serdecznie zapraszam  
do uwielbiania Go podczas nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane  
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego  
- w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły; od godz. 17.00 

możliwość spowiedzi; 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
   4. Dziś przed zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji po każdej 
Mszy Świętej poświęcenie pojazdów 2 i 4-ro kołowych. Przez wstawiennictwo  
Św. Krzysztofa polecać będziemy Bogu wszystkich uczestników dróg wypraszając 
błogosławieństwo i rozsądek w czasie podróży. 
   5. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka. 
Kontynuowana jest zbiórka makulatury na rzecz wsparcia chrześcijan w Syrii 
Rodzina-Rodzinie i kontener podstawiony jest przy kościele na Dąbrowie. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   7. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na prace kamieniarski w naszym kościele. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   8. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd do Sanktuarium Krwi 
Chrystusa w Częstochowie na odpust w dniu 1 lipca br. Szczegóły wyjazdu i telefon 
kontaktowy do zapisów w gablocie ogłoszeniowej. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w tygodniu.


