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XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił 
Nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na 
fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego 
Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać 
dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę w uroczystość 
Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
poszczególnych ołtarzy, za udział w procesji i danie świadectwa wiary.  
W oktawie /do czwartku/ zapraszam na procesje Eucharystyczne jako 
dziękczynienie Bogu za Jego obecność pod postacią Chleba – są one podczas 
nabożeństwa czerwcowego.  
   3. 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. 
Zachęcam również do modlitwy przy figurach Jezusowi poświęconych. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała podczas Mszy Świętej 
obrzęd błogosławieństwa wianków; 
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – po nabożeństwie 
czerwcowym procesja dookoła kościoła; po Mszy Świętej adoracja do                    
godz. 19.30; tego dnia post nie obowiązuje. 
   5. W najbliższą sobotę grupa dzieci z naszej parafii będzie przeżywała 
uroczystość I Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek                         
o godz. 19.00. Dzieci i rodziców polecam naszej wspólnej modlitwie.  
   6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i dla dzieci Mały Gość. 
Można również zabrać do domu wodę święconą. 
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła”  
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/. Dziękuję za odpowiedzialność i troskę  
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką. 


