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            UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

 
   1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie zostali 
napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić Dobrą Nowinę w różnych językach. 
Modlimy się dzisiaj, aby Bóg zesłał dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonał  
w naszych sercach tych cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. 
Gotowość na przyjęcie Ducha Świętego wiąże się jednak z decyzją życia nie według 
ciała, na co zwraca uwagę św. Paweł, ale w wolności jako dzieci Boże. Duch Święty 
ma moc nas przemienić, ożywić nasze serce, umocnić wiarę. Wołajmy o Jego 
przyjście na każdego z nas. 
   2. Trwa miesiąc maj tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie  
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek uroczystość Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, 
patrona Polski; podczas i po  Mszy Świętej spotkanie dla chłopców z kl. II  
i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta;  
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00; 
- we czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;  
o godz. 19.30 spotkanie w sali Jana Pawła /za prezbiterium/ dla rodzin, które 
podjęły się udzielić gościny młodzieży przybywającej do naszej parafii na ŚDM;  
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00; o godz. 18.30 spowiedź dla dzieci i rodziców ze szkoły 
Pro Futuro; 
- w sobotę uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci ze szkoły Pro Futuro;  
o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej. 
    4. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na odpust Matki i Królowej 
Przenajdroższej Krwi do Sanktuarium w Częstochowie w dniu 22 05. Szczegóły 
pielgrzymki i kontakt do zapisów na plakacie w gablocie ogłoszeniowej. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
    6. Dnia 26.05 przypada uroczystość Bożego Ciała i dzień naszego Święta 
Parafialnego – Odpustu. Tego dnia tradycyjnie wyruszymy z procesją 
eucharystyczną ulicami naszej miejscowości. Już dziś proszę o przygotowanie 
poszczególnych ołtarzy: 
1 - przy krzyży przy ul. Słowackiego – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego; 
2 - w zatoczce przy ul. Konopnickiej i Torfowej – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego  
     ul. Lutza do Konopnickiej i przyległe ulice: Akinsa, Mickiewicza, Norwida,  
3 - przy figurce Matki Bożej – mieszkańcy ul. Miłej, Pogodnej i przyległe ulice 
4 - przy kościele – mieszkańcy Sadowej zamieszkali przy ul. Jagodowej. 



 
 
 
    7. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki na posadzkę do 
naszego kościoła. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


