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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Jezus, gdy przyszedł do swego rodzinnego miasta, spotkał się  
z powątpiewaniem i niedowiarstwem. „Skąd On to ma?” – pytali ludzie.  
My, gromadzący się wokół Niego na niedzielnej Eucharystii, nie tylko chcemy 
Go słuchać, lecz również doświadczać Jego mocy. 
   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. Dziś z racji na 1-szą niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Imienia Jezusa.  
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta w intencji 
wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; 
intencje te będą odczytane o godz. 17.30; 
- w piątek w miesiącach wakacyjnych nie będzie wieczornych adoracji;  
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec i wymiana tajemnic różańcowych. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   7. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   8. Wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom, na czas wakacyjno-urlopowy, 
życzę radosnego i spokojnego odpoczynku. Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby zdrowia i tych, z których 
pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami  
i otacza nas Swoją opieką.


