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                        XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych 
oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej 
Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. 
  
2. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin 
(potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. 
W tym dniu przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszach Św. w szczególny sposób 
będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa 
odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. 
  
3. W czwartek 24 czerwca przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał 
Jezusa jako Baranka Bożego. 
  
4. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy  na Mszę Świętą dziękczynną 
za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku do Kościelnik na godz. 
8.00, a na Wolicę na godz. 9.30. 
  
5. Dzisiaj Rada Parafialna przyjmuje ofiary na prace w naszych kościołach. Bóg 
zapłać! 
  
6. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 10.00 w Kościelnikach dzieci klas 
III-ch z całej Parafii przeżyją swoją I Komunię Świętą. 
  
7. Bóg zapłać za sprzątanie naszych świątyń. W przyszłym tygodniu w Kościelnikach 
sprzątają rodzice dzieci komunijnych. 
  
8. Dzisiaj w naszej parafii przy kościele w Kościelnikach od godz. 10.00 – 14.00 jest 
możliwość zaszczepienia się przeciwko covid-19 jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson. 
  

9. W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), 
niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku, Abp Marek Jędraszewski odwołuje 
udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i 
świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. 

  
 W tym tygodniu patronuje nam: 
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, 
wzór miłości do ubogich i chorych. 


