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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

   1. Obchodzimy dziś uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Mogłoby się 
wydawać, że ten prorok, który poprzedził przyjście Mesjasza, ma się czym 
szczycić. Jego przyjście na świat związane było z niezwykłymi rzeczami, a on 
swoim nauczaniem zgromadził uczniów oraz przyciągał tłumy ludzi. Mógł się tym 
pysznić, a jednak powiedział: „Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny 
rozwiązać sandałów na nogach”. Jego słowa, działalność, życie nie były 
skoncentrowane na nim samym, ale na Chrystusie. I to jest właściwy kierunek dla 
nas. 
   2. Kończy się miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Jezusa. Serdecznie zapraszam 
do uwielbiania Go podczas nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane  
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin oraz podanych do puszki przy 
Jego kaplicy; 
- w piątek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła; po Mszy Świętej 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
   4. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka. 
Kontynuowana jest zbiórka makulatury na rzecz wsparcia chrześcijan w Syrii 
Rodzina-Rodzinie i kontener podstawiony jest przy kościele na Dąbrowie. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki Caritas jako wsparcie osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać. 
   7. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd do Sanktuarium Krwi 
Chrystusa w Częstochowie na odpust w dniu 1 lipca br. Szczegóły wyjazdu i telefon 
kontaktowy do zapisów w gablocie ogłoszeniowej. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Wszystkim, 
którzy rozpoczęli czas wakacyjno-urlopowy życzę udanego odpoczynku, 
regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz radości z odkrywania wspaniałego 
świata stworzonego przez Boga. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków 
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.


