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   1. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” – mówi dziś Jezus. Wiele 
otrzymujemy każdego dnia, ale warto zadać sobie pytanie, ile za to dziękujemy  
i czy w ogóle dostrzegamy w tym dar. A może uważamy, że to nam się po prostu 
należy. Dobro, które jest naszym udziałem, przekazywane dalej rośnie, ubogaca 
zarówno innych, jak i nas samych. To jest niejako nasze zobowiązanie do dzielenia 
się z innymi tym, co otrzymaliśmy. I nie jest tu mowa tylko o dobrach materialnych, 
ale także o miłości, radości, życzliwości, naszym czasie. Również o dzieleniu się 
wiarą w kochającego Boga. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie za piękne przeżycie tegorocznej uroczystości 
Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w wystrój 
poszczególnych ołtarzy, dzieciom komunijnym, ministrantom, lektorom, młodzieży, 
wspólnotom parafialnym, mężczyznom za chorągwie i baldachim, wszystkim 
parafianom za wspólną modlitwę. Niech Ciało Chrystusa nas umacnia i w darze 
Komunii Świętej będzie przez nas często przyjmowane i adorowane. Zapraszam  
w trwającej Oktawie Boże Ciała na procesje eucharystyczną, która jest po 
nabożeństwie czerwcowym do piątku włącznie. 
   3. Zapraszam do wspólnego uwielbienia Serca Pana Jezusa podczas nabożeństw 
odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę              
o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego w szkole zapraszam  
na Mszę Świętą dziękczynną za miniony rok szkolny dzieci, młodzież, nauczycieli, 
rodziców i pracowników szkoły; przed udaniem się na wakacyjny odpoczynek 
możliwość spowiedzi od godz. 17.00; 
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; po nabożeństwie 
czerwcowym procesja eucharystyczna dookoła kościoła; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; tego dnia post nie obowiązuje; 
- w sobotę uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam wakacyjny numer Małego Gościa. 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.  Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


