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   1. Pan Jezus mówi: „Pójdź za mną”. Te słowa kieruje do konkretnego człowieka  
i odpowiedź każdego z nas może być inna, tak jak różni jesteśmy my i nasze życiowe 
powołania. Jednak wspólnym mianownikiem powinien być radykalizm odpowiedzi 
na Boże wezwanie. Nie może być ona połowiczna. Pójście za Jezusem daje wolność, 
nawet jeśli ten krok jest trudny i wymaga od nas wyrzeczeń. Jaka będzie nasza 
odpowiedź na wezwanie Jezusa? Bóg nie zostawia nas samych. Umacnia nas 
podczas Eucharystii swoim Słowem i Ciałem. 
   2. Wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom i pracownikom 
oświaty gratulujemy zakończenia kolejnego roku nauki i życzymy wspaniałego 
odpoczynku w czasie wakacji i urlopów. 
   3. Dziś z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem Świętego 
Jana Pawła II w intencji naszych rodzin oraz włożonych do puszki połączona  
z adoracją Jego Relikwii o godz. 18.00. 
   4. 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.  
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej o godz. 19.30 spotkanie wolontariuszy ŚDM  
w sali Jana Pawła;  
- w sobotę o godz. 18.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
    7. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas dla 
potrzebujących z naszej wspólnoty. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.  
    8. Zwracam się z prośbą o pomoc w wyrównaniu terenu dookoła kościoła ziemią 
oraz zasypaniu ziemią kratek parkingowych. Wszystkich chętnych zapraszam  
w sobotę na godz. 9.00 z taczką, szpadlem i grabiami. 
    9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


