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WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA 

 

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim 
opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Tłumaczył im, że Jego odejście 
jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela.  
 
2. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się za Kościół w Chinach. 
Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że 
za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar 
modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana 
Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. 
 
3. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej 
pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. 
Dziękujmy Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, prośmy o potrzebne łaski 
w ich codziennym życiu. 
 
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem 
majowym. (Kościół  parafialny). 
 
5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską 
niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament. 
 
6. Piątek o godz. 1730  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. O godz. 1800 Nabożeństwo majowe a następnie o godz. 1830 Msza Święta. 
(Kościół parafialny). 

 
7. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. 
Zielone Świątki. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy. To ostatni moment, aby 
wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Do 
tej uroczystości przygotowujemy się poprzez nowennę. Włączmy się do tej modlitwy 
podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. 
 
8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Zwierzynieckiej i Leśnej za porządki w 
kościele i wokół kościoła. W nowym tygodniu o porządki prosimy mieszkańców z ulicy 
Spacerowej i Brzozowej. 
 
9. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów. 
 

 

 

 


