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24  maja  2015 
UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

 
   1. Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. To nie tylko wspomnienie przyjścia Ducha Świętego do Apostołów dwa 
tysiące lat temu. Również i my dzisiaj uczestniczymy w Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy 
nasze serca na przyjście Ducha Świętego, na Jego dary i natchnienia. Wołajmy  
z wiarą: „Przybądź, Duchu Święty”.   
   2. Składam z serca płynące słowa podziękowania dla wszystkich, którzy w dniu 
wczorajszym przyczynili się do zorganizowania, przeprowadzenia i uczestnictwa  
we wczorajszym VI Festynie parafialnym „Rodzina trzyma się razem”. Nawet 
deszczowa pogoda nie zgasiła ducha wspólnego świętowania. Matka Boża Królowa 
Rodzin wszystkie rodziny niech otacza płaszczem opieki i oręduje za nami u Swego 
Syna.                                                                                                               
   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 poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła; 
- we wtorek Dzień Matki i święto patronalne naszej parafii – odpust; na uroczystą 
Mszę Świętą na godz. 18.00 wszystkich serdecznie zapraszam; po Mszy Świętej 
odmówimy litanię loretańską i w procesji dziękczynnej dookoła kościoła 
podziękujemy za wszelkie dobro spływające na nas i nasze rodziny; 
- we czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana;  
- w sobotę  o godz. 12.00 spotkanie scholii; 
   5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki Caritas z przeznaczeniem na pomoc 
rodzinie, która ucierpiała na skutek nieszczęśliwego wypadku /wybuch butli z 
gazem i ojciec rodziny zmarł w szpitalu/.    
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
   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 Krzyży 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. 


