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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

   1. Zesłanie Ducha Świętego jest darem Pana Boga dla nas. Kto będzie 
świadomie korzystał z darów Bożego Ducha, temu wystarczy sił w trosce  
o rozwój wiary i gorliwe wypełnianie obowiązków codziennego życia.  
Dlatego dziś z odwagą otwórzmy serca i pozwólmy, aby Ducha Święty je 
wypełnił. Niech Jego dary pomogą nam zawsze przyznawać się do Chrystusa. 
   2. W przyszłą niedzielę 26 maja przeżywać będziemy odpust parafialny – 
Matki Bożej Królowej Rodzin. Serdecznie zapraszam wszystkich na uroczystą 
Mszę świętą o godz. 11.30 podczas której polecać będziemy całą naszą wspólnotę 
parafialną Naszej Matce. Podczas tej Mszy świętej prosić będziemy z racji na 
Dzień Matki w intencji naszych Mam  –  dla żyjących wypraszając potrzebne 
łaski a dla powołanych do wieczności dar świętości. Po Mszy świętej procesja 
dookoła kościoła na którą zapraszam służbę liturgiczną i dzieci komunijne.  
   3. Zachęcam i 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. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
-  w poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła; 
-  we czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 
-  w sobotę po Mszy Świętej wieczornej wieczernik Maryjny wspólnoty NMP 
Królowej Pokoju; 
   5. Przygotowując się do Uroczystości Bożego Ciała przypominam, że w tym 
roku procesja przejdzie dłuższą trasą – w kierunku Sadowej. W związku z tym 
proszę o przygotowanie ołtarzy: 
1 - przy krzyżu – mieszkańcy ul. Turystycznej, Strzeleckiej, Pięknej, Wrzosowej, 
Biedronki i Sielanki; 
2 - przy figurce – mieszkańcy ul. Jagodowej i Borówkowej; 
3 - przy ul Wędkarskiej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego i Leśnego od ul. 
Lotników Alianckich przez Miłą do ul. Rolniczej; 
4 - przy kościele – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego ul. Konopnickiej, Akinsa, 
Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Cisowa, Lutza, Kolejowa.  
   6. Do odbioru są karty kolonijne na obóz letni. Szczegóły na plakacie. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
   8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek Caritas na kolonie dla dzieci 
podopiecznych Caritasu - za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


