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  XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. Jezus zadaje dzisiaj pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na nie 
pomoże nam umocnić się w wyborze Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. To 
Jego pragnie nasze serce. On nas nie opuści. Teraz jest czas na naszą świadomą 
decyzję wierności Bogu. Powiedzmy Jezusowi podczas tej Mszy św., kim On dla 
nas jest. 
    2. Składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie i udział w procesji  
z racji na uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud 
przygotowania poszczególnych ołtarzy, wszystkim uczestnikom procesji począwszy 
od dzieci przez młodzież i dorosłych, którzy aktywnie uczestniczyli w tym święcie. 
Serdecznie dziękuję i zapraszam w czasie oktawy do oddawania czci Bogu 
obecnemu w Najświętszym Sakramencie w czasie procesji po nabożeństwie 
czerwcowym. 
    3. W miesiącu czerwcu przypada czas uwielbienia Serca Jezusa. Serdecznie 
zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu                        
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
    4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela; 
- we czwartek na zakończenie oktawy Bożego Cała odbędzie się błogosławieństwo 
wianków; 
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; tego dnia post nie obowiązuje; 
- w sobotę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
    5. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd 30 VI na odpust do 
sanktuarium Krwi Chrystusa do Częstochowy. Program odpustu  i telefon do 
zapisów na plakacie w  gablocie. 
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w czasie wakacyjno-
urlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego dziełach. 
    9. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma czas 
urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie 
poradni/. 
    10. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają 
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


