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ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO 
    1. „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień 
swojej miłości” – wołamy dziś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech to 
będzie autentyczne wezwanie każdego z nas. Przyjście Ducha Świętego nie 
dokonało się tylko w czasach pierwszych chrześcijan. Również i dzisiaj możemy 
otrzymać dary Ducha Świętego. A owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, o czym 
przekonuje nas św. Paweł. 
   2. Witamy w naszej wspólnocie o. Konstantego Ciaranka, franciszkanina, który 
rozpoczyna dziś prowadzenie naszych Misji Parafialnych, przygotowujących nas 
do jubileuszu X-lecia naszej parafii. Misje to wyjątkowy czas rozważań, modlitwy, 
porównywania naszej drogi życia z drogą Jezusa, Maryi i Józefa. Wykorzystajmy 
ten czas na refleksję i modlitwę uczestnicząc w spotkaniach misyjnych. Niech Duch 
Święty prowadzi nas i o. Konstantego.   
   3. Trwa miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam  
do wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw majowych, które są 
odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 w nadchodzącym tygodniu wyjątkowo  
o 18.30. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 
- we czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 
- w piątek po Mszy Św. adoracja do godz. 21.00; 
- w sobotę o godz. 12. 00 spotkanie scholi.  
   5. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka. 
   6. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na kontynuowanie prac kamieniarskich w kościele. Za każdy dar serdeczne 
Bóg zapłać. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   8. We czwartek 31 maja w uroczystość Bożego Ciała jak co roku wyruszymy  
w procesję ulicami naszej parafii. Już dziś proszę o przygotowanie ołtarzy 
1-szy przy Krzyżu na drodze opaskowej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
2-gi ul. Konopnicka - Torfowa – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego od ul. Lutza, 
Konopnickiej i przyległe ul. Torfowa, Akinsa, Mickiewicza, Norwida 
3-ci przy figurce Matki Bożej – mieszkańcy ul. Pogodnej, Miłej i przyległe ulice 
4-ty przy kościele – mieszkańcy Sadowej zamieszkali przy ul. Turystycznej, 
Strzeleckiej i przyległych ulicach  
   9. 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 tygodniu.


