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    VII  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

  1. Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał 
się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając 
życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam 
nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia – być razem z Bogiem. Abyśmy więc 
mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, 
przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze  
z nami. 
  2. W dniu wczorajszym grupka dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjęła 
Chrystusa w Komunii Świętej do swego serca. Te dzieci, ich rodziców i te, które 
przygotowują się do tej uroczystości, otoczmy naszą modlitwą.  
  3. Zapraszam do zatrzymania się przy wystawie „Karol Wojtyła – narodziny” 
udostępnionej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. 
  4. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe, które są odprawiane  
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
Zachęcam również do wspólnej modlitwy przy figurach Jej poświęconych. 
   5. Czas epidemii, który przeżywamy, niech nas mobilizuje do intensywnej  
i żarliwej modlitwy. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 
zapraszam do adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii. 
   6. W związku z większą możliwością uczestnictwa we Mszach Świętych  
/75 osób/ są one transmitowane tylko w niedzielę przez youtube.  
   7. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek przypada Dzień Matki – święto patronalne naszej Parafii: o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza Święta za wstawiennictwem Matki Bożej 
Królowej Rodzin w intencji wszystkich naszych Mam i całej naszej wspólnoty  
i sympatyków a po niej odmówimy litanię loretańską i w procesji dookoła 
kościoła podziękujemy Bogu za wszystkie łaski, którymi nas obdarza; 
- w czwartek przypada 39 rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. 
   8. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. Można 
również zabrać do domu wodę święconą. 
   9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   10. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła” 
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/.  Dziękuję za odpowiedzialność i troskę  
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


