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  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Jeśli chcesz  zachowasz przykazania – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. 
Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże 
prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa,  
z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, a zwłaszcza przyjęcie Ciała Pańskiego, 
naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy 
zawsze mogli Bogu się podobać. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja do godz. 19.30 
- w sobotę święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła; nie ma spotkania scholi. 
   3. Dobiegła końca duszpasterska wizyta – kolęda. Składam serdeczne 
podziękowanie za zaproszenia do domu, wspólną modlitwę i rozmowy. Ofiary 
składane przy okazji spotkań kolędowych są przeznaczone na ławki do kościoła.  
Dziękuję bardzo za życzliwe potraktowanie prośby o zabezpieczenie 
czworonogów i uchyloną furtkę. Niech nasza Patronka wszystkie Rodziny  
w naszej parafii otacza płaszczem opieki orędując za nami u Swego Syna.   
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   7. Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia z ul. Rolniczej zapraszają na 
pielgrzymkę do Fatimy w dniach 10–15 czerwca br. Szczegóły na plakacie. 
   8. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św. Marka 
w Dąbrowie Zachodniej. 
   9. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty  Molli  
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się 
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. 
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca 
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.


