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UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 
    1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny,  
to kolejna okazja do tego, aby otworzyć się na dar przemieniającego działania 
Bożej miłości. Jezus w Ewangelii obiecuje swoim uczniom, że Duch Święty 
pozostanie z nimi na zawsze, a Jego działanie pogłębi rozumienie nauki Mistrza. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 
polecać będziemy Bogu wszystkie dzieci i młodzież za wstawiennictwem 
błogosławionego Karola Acutisa. Niech w tradycji parafialnej 1-sza niedziela 
będzie wzywaniem orędownictwa tego błogosławionego. 
    4. Serdecznie zapraszam do oddania czci Sercu Jezusowemu podczas 
nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15  
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
    5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek święto NMP Matki Kościoła; tego dnia podczas Mszy Świętej 
wieczornej Bogu polecamy wszystkich wiernych zmarłych z modlitwy 
wypominkowej; intencje wypominkowe będą odczytane o godz. 17.30; 
- we czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;   
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych; 
    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 w Kościele w Polsce obchodzimy XV Święto Dziękczynienia za 
beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
We wszystkich kościoła odbywa się kwesta do puszek na rzecz kontynuacji 
wznoszenia świątyni Opatrzności Bożej jako wotum narodowego za dary Bożej 
Opatrzności. Za każdy dar z serca 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 
nadchodzącego tygodnia, 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, 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. 



    

   11. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała przypadająca w dniu 16 czerwca.  
W tym roku , wzorem lat ubiegłych, oddamy cześć Ciału i Krwi Chrystusa  
w procesji dookoła kościoła i już dziś proszę o przygotowanie poszczególnych 
ołtarzy: 
1 – po lewej stronie kościoła – mieszkańcy Sadowej 
2 – przy plebani – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul. Lutza, Torfowa, 
Konopnickiej, Akinsa, Mickiewicza, Norwida i Osiedle Pan i bloki przy szpitalu 
3 – po prawej stronie kościoła- mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul Pogodna, 
Miła i przyległe 
4 – przy Krzyżu – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego.


