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17  maja  2015 
UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

 
   1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus zanim 
wstąpił do nieba, zapowiedział uczniom zstąpienie Ducha Świętego i liczne znaki, 
które będą towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. Jezus, wstępując do nieba, nie 
zostawia nas samych. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. I, podobnie jak 
uczniowie, jesteśmy posłani, żeby głosić wszędzie Ewangelię.   
   2. Wczoraj podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci ze szkoły Pro Futuro 
przystąpiła do I Komunii Świętej. Będą one w nadchodzącym tygodniu 
uczestniczyły we Msza Świętych tzw. Białego tygodnia. Te dzieci oraz ich rodziców  
i rodziny polecamy wspólnej modlitwie.                                                                                                                
   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. Pięknym zwyczajem jest również śpiew litanii 
loretańskiej przy kapliczkach poświęconych Matce Bożej znajdujących się na 
terenie naszej parafii.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w piątek o godz. 18.00 zebranie ministrantów i chłopców po I Komunii, którzy 
chcieliby służbą przy ołtarzu wielbić Boga;  
- w sobotę  o godz. 13.00 rozpoczniemy nasz VI Parafialny Festyn Rodzinny pod 
hasłem „Rodzina trzyma się razem”; w związku z nim zachęcam do dzielenia się 
swoimi talentami kulinarnymi piekąc ciasta, podzielenia się przedmiotami, które 
innym sprawią radość a mężczyzn proszę o pomoc w ustawieniu namiotu, stołów; 
młodzież o pomoc w dekoracji terenu dookoła kościoła- chętni oczekiwani będą  
od   godz. 9.00 ; 
   5. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, zbiórka na posadzkę do naszego kościoła.  
Za każdy dar serca złożony do puszki przy wyjściu z kościoła serdeczne Bóg zapłać.  
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin. 
   8. We czwartek 4 czerwca wyruszymy jak co roku na procesję ku czci Bożego 
Ciała. Już dziś zwracam się z prośbą do parafian o przygotowanie ołtarzy: 
1 - przy Krzyżu przy ul. Turystycznej – ul. Turystyczna, Strzelecka i przyległe 
2 - przy figurce Matki Bożej przy DPS – ul. Jagodowa i przyległe 
3 - skrzyżowanie ul. Miłej i Wędkarskiej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
4 - przy kościele – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego. 


