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VII  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

    1. Jezus po zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni ukazywał się apostołom  
i mówił im o królestwie Bożym. Po tym czasie wstąpił do nieba. Jezus nie zostawił 
nas samych. Obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata. Uczniowie z radością wielbili Boga po tym wydarzeniu. Przyłączmy się  
i my do tej radości. Niech towarzyszy nam nadzieja, że dołączymy kiedyś  
do chwały Chrystusa. 
    2. W dzisiejszą niedzielę, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przypada 
XII Święto Dziękczynienia. Przypada ono w 40 rocznicę 1-szej pielgrzymki              
Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia Bożej 
Opatrzności za łaski, które są udziałem nas samych i naszych rodzin oraz do 
dziękczynienia za wielkich Pasterzy Kościoła: Świętego Jana Pawła II i Sługę 
Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. We wszystkich kościołach w kraju 
odbywa się dziś kwesta do puszek na rzecz budowy świątyni Opatrzności Bożej.  
Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
    3. W miesiącu czerwcu przypada czas uwielbienia Serca Jezusa. Serdecznie 
zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu                        
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
    4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek przypada rocznica konsekracji metropolity warszawskiego w 1988 r. 
księdza Kazimierza kardynała Nycza; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 możliwość 
spowiedzi pierwszopiątkowej; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec 
a po Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych. 
    5. W kruchcie kościoła wyłożone są ulotki fundacji Siepomaga, która objęła 
patronatem małego Wojtusia oczekującego na operację. Na rzecz tego chłopca  
w naszej parafii zbierane są nakrętki. 
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
     



    9. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
    10. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają 
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza.


