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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności, uczynił go obrazem własnej 
wieczności. To dlatego zawsze wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, aby 
uzdrawiać nasze serca i ciała. Zaufajmy Bożemu Miłosierdziu ze świadomością, 
że zawsze możemy się do Niego zwrócić. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie obowiązku 
poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/. Wobec takiej 
sytuacji biskupi podjęli decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy 
świętej niedzielnej oraz w święta. Dyspensy te są zniesione od 20 czerwca br.,    
   3. Kończy się miesiąc czerwiec, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć 
Sercu Jezusowemu. Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane w niedzielę  
o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła; ofiary tego dnia 
składane na tacę są przeznaczone na cele zlecone przez papieża Franciszka; 
- w czwartek z racji na 1-szy czwartek miesiąca o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; w miesiącach wakacyjnych nie będzie wieczornych adoracji;  
- w sobotę święto Świętego Tomasza Apostoła. 
   5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta  
do puszki Caritas jako wsparcie osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar 
z serca Bóg zapłać. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Wszystkim dzieciom, młodzież i rodzicom, którzy rozpoczęli czas 
wakacyjno-urlopowy życzę radosnego i spokojnego odpoczynku. Wszystkim 
solenizantom nadchodzącego tygodnia składam serdeczne życzenia obfitości 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin. Pamiętajmy  
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych 
rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i 
pracowników służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. 
Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


