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     NIEDZIELA  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

 
   1. Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wstępuje do 
nieba, ale jednocześnie nas nie opuszcza. Mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata”. Jezus zostawił nam nie tylko to zapewnienie, ale  
i swoją obecność w Kościele, w Eucharystii, w otaczającym nas świecie, w życiu 
każdego z nas. Jest z nami, choć Go nie widzimy i nie słyszymy brzmienia Jego 
głosu. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę w dniu naszego 
odpustu parafialnego oraz udział w VII Festynie Parafialnym. Z serca Bóg zapłać 
sponsorom, organizatorom, pomagającym w przygotowaniu i prowadzącym te 
wyjątkowe dni wspólnego, rodzinnego świętowania. Niech nasza Patronka, Matka 
Boża Królowa Rodzin, wszystkim ześle obfitość łask. Bóg zapłać również za każdy 
dar na rzecz prowadzonych prac przy naszym kościele.   
   3. Kończy się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Zapraszam do wspólnego 
wyśpiewywania Jej chwały a od czwartku do uwielbienia Serca Pana Jezusa 
podczas nabożeństw odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę święto Nawiedzenia NMP; 
- we czwartek Dzień Dziecka – wszystkie dzieci ogarniamy naszą pamięcią  
i modlitwą; tego dnia rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Pana 
Jezusa; z racji na 1-szy czwartek miesiąca o godz. 17.15 wystawienie i adoracja 
Najświętszego Sakramentu; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy świętej wieczornej adoracja do godz. 20.00;  
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP.  
   5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka  
do puszki Caritas. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.  
Rodzina naszego chorego ministranta oraz sam Kacper serdecznie dziękuje za 
wszelkie dobro, którego doświadczają w tej trudnej sytuacji. Dziękują społeczności 
parafialnej i szkolnej za wsparcie duchowe i materialne, za każde dobre słowo,  
a przede wszystkim za modlitwę. I o tę modlitwę wciąż gorąco apelują wierząc, 
że Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


