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  1. Szalejąca burza, podejmowany wysiłek, żeby nie utonąć, wołanie do Boga:  
„Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. A Bóg milczy, śpi w tyle łodzi. Czyż nie 
przeżywamy w naszym życiu tego, co doświadczyli uczniowie podczas burzy na 
jeziorze? Pan Jezus był tak blisko nich, a oni się bali, nie ufali. A Bóg, choć nie  
od razu ratuje nas z trudnej sytuacji, jest stale przy nas. I pyta nas: „Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”.    
   2. Zapraszam do udziału w nabożeństwach ku czci Serca Jezusa – nabożeń- 
stwach czerwcowych, które w niedzielę są odprawiane o godz. 17.15 a w tygodniu  
o godz. 18.00.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta na zakończenie roku szkolnego o godz. 18.00; 
serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli; od godz. 17.00 będzie 
można skorzystać z sakramentu pokuty, by z czystym sercem podziękować Bogu  
za czas nauki i rozpocząć wakacje; 
- we wtorek 23 VI przypada Dzień Ojca – pamiętajmy tego dnia o naszych Ojcach: 
ogarniając modlitwą  i dobrym słowem żyjących a zmarłych polecając  
miłosierdziu bożemu; 
- we środę uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela; 
- w piątek z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem Świętego 
Jana Pawła II z adoracją Jego relikwii; intencje dziękczynno-błagalne można 
składać do puszki lub w zakrystii; 
   4. Dziś po Mszy Świętej przed zakończeniem roku szkolnego i wyjazdami 
wakacyjno – urlopowymi odbędzie się poświęcenie pojazdów dwu  
i czterokołowych. Wszystkich rowerzystów i automobilistów serdecznie 
zapraszamy. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa.  
   6. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszki na 
posadzkę do naszego kościoła. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę do sanktuarium Krwi 
Chrystusa w Częstochowie w dniu 28 czerwca br. /niedziela/.  Szczegółowe 
informacje i zapisy pod nr tel. 503 793 390. 
   8. 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. 


