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XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
    1. Pójście za Jezusem to decyzja o zostawieniu tego wszystkiego, co 
przeszkadza nam żyć i kochać prawdziwie. W dzisiejszej Ewangelii zobaczymy 
Chrystusa, który koryguje postawy tych, którzy pragną trwać z Nim w drodze. 
Rozpoczynając tę Eucharystię, prośmy o dar bezwarunkowego przylgnięcia do 
Jezusa i wierności nawet wówczas, gdy jej cena okazuje się wysoka. 
    2. Do końca czerwca jest odprawiana Msze Święte w niedzielę o godz. 13.00. 
    3. Serdecznie zapraszam do oddania czci Sercu Jezusowemu podczas 
ostatnich nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 
17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
    4. Dziś z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta w intencji naszych rodzin 
i polecanych wstawiennictwu Świętego Jana Pawła II będzie odprawiona  
o godz. 18.00. Intencje można składać w zakrystii przed Mszą Świętą. 
    5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we środę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła; 
- w piątek z racji na 1-szy piątek miesiąca przed południem odwiedziny chorych 
a od godz. 17.00 spowiedź ; po Mszy Świętej wystawienie i adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 
    6. Dziś, w ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła kwesta do 
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego 
Gościa,  które są wyłożony w kruchcie kościoła.  
    8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
    9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
  10. Wszystkim dzieciom, młodzieży, studentom, nauczycielom, profesorom, 
wychowawcom i pracownikom szkoły gratuluję zakończenia kolejnego roku 
nauki i życzę owocnego odpoczynku wakacyjnego. Parafianom i gościom życzę 
owocnego przeżywania nadchodzącego tygodnia, solenizantom i jubilatom 
składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej 
Królowej Rodzin. Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach 
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój  
na Ukrainie,  o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką.


