
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium, za ofiary 

na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie, składane do puszek przed 

kościołem i za ubiegłotygodniową kolektę parafialną na energię, która 

wyniosła 2.366 zł 35 gr.  

2. Składam także serdeczne podziękowania za liczny udział w procesji 

Bożego Ciała, za przygotowanie czterech ołtarzy, Służbie Liturgicznej, 

Mariankom, Dzieciom I-komunijnym, małym dzieciom za sypanie kwia-

tów i naszemu Chórowi Parafialnemu za uświetnienie liturgii Mszy św.  

3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała z błogosławieństwem 

wianków. W czasie Oktawy każdego dnia na wieczornej Mszy św. procesja 

wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem  

4. W piątek Uroczystość NSPJ - jest to pierwszy piątek miesiąca, odwiedziny 

chorych od godziny 9.00  

5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP  

6. W niedzielę 9 czerwca o 14.00 kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej 

dotyczące utrzymanie naszego cmentarza parafialnego i tzw ”Ustaw 

śmieciowych” mówiących o kosztach wywozu śmieci z naszego cmentarza. 

W stosownym czasie po wstępnych ustaleniach zostaną podane do 

wiadomości koszty wywozu i sposób pozyskiwania środków na bieżące 

utrzymanie miejsca spoczynku naszych zmarłych  

7. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a drużyną z Dobrzenia Wielkiego  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Humor 

Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa wody w wino w Kanie 

Galilejskiej. Gdy skończyła pyta dzieci: 

– Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud? 

Wstaje mała dziewczynka i mówi: 

– Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą zaprosić 

Pana Jezusa. 

  

Lekcja religii w szkole podstawowej. Katechetka zadaje dzieciom podchwytliwe 

pytanie: 

– Kto wie, dlaczego Noe wziął do arki po parze z każdego gatunku zwierząt i ptaków? 

– Ja wiem! – zgłasza się mała Krysia. – Noe już wtedy nie wierzył w bajkę o 

bocianach. 
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IX Niedziela Zwykła 
 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 7,1-10. 

 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, 

wszedł do Kafarnaum. 

Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był 

śmierci. 

Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, 

żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. 

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to 

wyświadczył - mówili - miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam 

synagogę». 

Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już 

niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z 

prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój. 

I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść 

do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie 

uzdrowiony. 

Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 

żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: 

"Chodź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" 

- a robi». 

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do 

tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie 

znalazłem nawet w Izraelu». 

A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego. 


