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X  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

   1. Jezus przechodzi obok ludzi niosących zmarłego młodego mężczyznę. 
Wskrzesza go, litując się nad jego matką. Również między nami przechodzi Jezus  
i zwraca się do każdego z nas: „Tobie mówię, wstań!”. Wstań, to znaczy porzuć 
swój grzech, ciemność, w której trwasz niczym umarły. To Bóg jest naszą pomocą, 
zbawieniem, światłem, pocieszeniem. Z wdzięcznością wyśpiewajmy to dzisiaj  
w psalmie słowami: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”. 
   2. Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane  
w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
   3. Obchodzimy dziś IX Dzień Dziękczynienia pod hasłem ”Chrzest Darem 
Miłosierdzia” nawiązującym do obchodzonej w tym roku 1050 rocznicy chrztu 
Polski. We wszystkich kościołach w kraju odbywa się dziś kwesta do puszek na 
rzecz budowanej świątyni Opatrzności Bożej będącej wotum naszego narodu za 
Boże dary, których doświadczaliśmy i doświadczamy na co dzień. Za każdą ofiarę 
do puszki przy wyjściu z kościoła serdeczne Bóg zapłać. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek podczas i po Mszy Świętej w intencji wszystkich wiernych 
zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej spotkanie dla chłopców z kl. II  
i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta; wypominki będą odczytane 
przed nabożeństwem czerwcowym o godz. 17.45;  
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we czwartek święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego; o godz. 19.00 
spotkanie chóru dla dorosłych /wyjątkowo nie we środę/; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00; o godz. 20.00 spotkanie w Sali Jana Pawła młodzieży 
przed ŚDM w Krakowie; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Mszy Świętej w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych; 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła.  
W nadchodzącym tygodniu przystąpimy do układania kostki na chodnikach – za 
utrudnienia w parkowaniu przepraszam i proszę  o wyrozumiałość /zamknięty 
prawdopodobnie będzie parking obok kościoła/. Całą wspólnotę naszej parafii  
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


