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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień 

Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie 

wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Niech w naszym życiu 

umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, 

z którymi spotkamy się w życiu codziennym.  

2. Jutro w poniedziałek będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła.   

3. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale 

troszczą, o nas. W sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii 

i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości. W środę 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym. 

4. W czwartek 27 maja czcimy Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Tego dnia 

będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze 

sobą przez sakrament święceń.  

5. Zapraszamy dzieci z klasy III z Furman na próbę przed I Komunią Świętą w piątek po Mszy 

Świętej o godz. 1700. 

6. Spotkanie młodzieży z klas VIII wraz z rodzicami przed Bierzmowaniem odbędzie się w 

kościele parafialnym 27 maja o godz. 1800. Będzie to dopuszczenie młodzieży do Sakramentu 

Bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

7. Ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane z pandemią procesja Bożego Ciała 

odbędzie się wokół kościoła parafialnego. O przygotowanie ołtarzy prosimy poszczególne 

miejscowości naszej Parafii. Sołtysów prosimy o dopilnowanie przygotowania ołtarzy. 

1 – ołtarz Orliska, 2 – ołtarz Furmany, 3 – ołtarz Sokolniki, 4 – ołtarz Trześń 

8. Dziękujemy za wykoszenie trawy wokół Kaplicy – Bóg Zapłać.  

9. Intencje Mszy Świętych na nadchodzący tydzień. 

10. Matkom i wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 

Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  

 


