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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Wniebowstąpienie Jezusa pokazuje nam cel naszych dążeń. Niebo to nasze
przeznaczenie. Chrystus poleca, abyśmy najpierw z pomocą Ducha Świętego
głosili Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. To zadanie, w którego wypełnieniu nie
możemy Jezusa zawieść. Ciesząc się z Jego Wniebowstąpienia, jednocześnie
prośmy dziś o siły do ewangelizowania naszych rodzin i całego świata.
2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tak
wspaniałego świętowania w dniu wczorajszym III Parafialnego Festynu
Rodzinnego „Rodzina kolebką życia i miłości”. Podziękowania kieruję do
organizatorów, sponsorów, wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w
przygotowanie i przeprowadzenie tego święta parafialnego. Bóg zapłać kieruję do
uczestników wczorajszej zabawy nie tylko za dar materialny ale przede
wszystkim za obecność i wspólnie, radośnie spędzony czas.
3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a
w niedzielę o godz. 17.15. Podczas nabożeństw majowych włączymy się w akcję
Małego Gościa Niedzielnego „STUDNIA ZA GROSZE”. Do puszki przy figurce
można wrzucać grosiki, aby z nich sfinansować budowę studni w Bomadi w
Nigerii. Ponadto uczniów szkół i dorosłych zachęcam do ozdabiania serc
wiszących na ścianie kwiatkami oznaczającymi naszą obecność na nabożeństwie
majowym. Podczas nabożeństwa odmawiana jest nowenna do Ducha Świętego
przygotowująca nas do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- w sobotę 26 maja przypada Dzień Matki – jest to również dzień odpustu w
naszej parafii; tego dnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza
Święta odpustowa podczas której, za przyczyną Naszej Patronki, Matki Bożej
Królowej Rodzin, dziękować będziemy za wszelkie łaski i polecać będziemy to, co
przed nami; szczególną modlitwą ogarniemy wszystkie Mamy; po Mszy Świętej
procesja dookoła kościoła; w związku z tym na tę uroczystość wszystkich
serdecznie zapraszam m in. dzieci komunijne, młodzież do feretronu, wspólnotę
Żywego Różańca, panów do baldachimu i ministrantów.
5. Zapraszam na wspólny wyjazd wakacyjny organizowany do Białki
Tatrzańskiej (szczegóły na plakacie) – są jeszcze wolne miejsca.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym
tygodniu przygotowywano teren dookoła kościoła do festynu parafialnego. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

