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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Wstąpienie Chrystusa do chwały Ojca jest zwieńczeniem Jego ziemskiej
drogi. Zmartwychwstały Pan po przejściu z tego świata do nieba nie przestaje
być jednak obecny w życiu Kościoła. Rozpoczynając sprawowanie Eucharystii,
wzbudźmy wiarę w to, że Jezus Chrystus jest z nami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata, a zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się w Jego imię,
by słuchać Jego słów i karmić się Jego ciałem.
2. Do końca czerwca br. jest odprawiana Msze Święte w niedzielę
i uroczystości o godz. 13.00.
3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom naszego
odpustu parafialnego. Dziękuję za wspólną modlitwę dziękczynną za nasze
Mamy i otrzymane łaski przez ręce naszej Patronki. Niech Jej orędownictwo
w naszych intencjach pomaga nam „ czynić wszystko, co Jej Syn nam powie”.
4. Serdecznie zapraszam do uwielbienia Maryi litanią loretańską na
nabożeństwach majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. Przygotowując się
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego podczas nabożeństwa majowego
a od środy czerwcowego odmawiamy nowennę do Ducha Świętego.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we wtorek święto Nawiedzenia NMP; na zakończenie nabożeństw majowych
w łączności z papieżem Franciszkiem o godz. 18.00 odmówimy różaniec
w intencji pokoju wszędzie tam, gdzie panuje nienawiść; po min odmówimy
litanie loretańską i Msza Święta wieczorna;
- we środę rozpoczyna się miesiąc czerwiec – czas dedykowany Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa; tego dnia przypada Dzień Dziecka; w intencji naszych
dzieci modlić się będziemy w przyszłą niedzielę za wstawiennictwem
błogosławionego Karola Acutisa podczas Mszy Świętej o godz. 11.30; już dziś
w zakrystii można podawać intencje za dzieci;
- 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 spowiedź
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 19.30.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
8. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca kwesta do puszki Caritas na
rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.

9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
10. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu
Wielkanocnego, solenizantom i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa
Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. Pamiętajmy
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych
rodzin ale również o wezwaniu o pokój na Ukrainie, w intencji wszystkich
uchodźców i ludzi dobrej woli, którzy otworzyli przed nimi swoje serca i domy,
o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.

