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8 Niedziela Wielkanocna – 23 maja 2015 r.

Zesłanie Ducha Świętego
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocny i
rozpoczniemy tzw. liturgiczny okres zwykły.
2. Pomimo zwykłego okresu będziemy obchodzić w tym tygodniu kilka świąt:
 jutro, w poniedziałek: Święto Matki Bożej, Matki Kościoła
 w czwartek: Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 w następną niedzielę: Uroczystość Najświętszej Trójcy
3. W następną niedzielę kończymy także nabożeństwa majowe.
(dodać tylko o godz. 13.00)
Dzieci, które cały miesiąc uczęszczały i zbierały sobie specjalne wyklejanki do
zbudowania kapliczki Matki Bożej, niech ją przyniosą w następną niedzielę na
ostatnią majówkę, a otrzymają ją spowrotem tydzień później na Mszy św. o godz.
13.00, wraz z dodatkowymi nagrodami.
4. Dzisiaj o godz. 15.00, odprawimy Mszę św. przy kaplicy na ul. Poligonowej wraz z
błogosławieństwem pól i domów.
5. Spotkanie organizacyjne z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
odbędzie się dzisiaj o godz. 19 w sali klasztornej.
6. Oaza Dzieci Bożych organizuje dzisiaj specjalny kiermasz ciast, którymi chce sobie
zapracować na wakacyjny wyjazd na rekolekcje oazowe. Zachęcamy do skorzystania i
wsparcia. Dziękujemy zaś rodzicom tychże dzieci za wspaniałe zaangażowanie i pomoc.
7. Za tydzień kolejna prośba o wsparcie - tym razem dla młodego piłkarza z Lublina,
Marcina Hemperka, który w wyniku komplikacji po operacji zapadł w śpiączkę i
wymaga trudnej rehabilitacji. Za tydzień wyjaśnimy szczegóły tej akcji, ale już dzisiaj w
imieniu samotnej matki chłopca prosimy o pomoc i modlitwy o powrót do zdrowia.
8. Dziękujemy za wspólną modlitwę w dniu dzisiejszym i życzymy wszystkim obfitych
Darów od Ducha Świętego. Niech nasze spotkanie zakończy specjalna modlitwa do
Ducha Świętego, którą polecał nam św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski,
a której nauczył go jego Ojciec, gdy był jeszcze małym chłopcem-ministrantem.
Powstańmy i módlmy się:
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Bądź dla nas hojny Duchu Święty w dniu dzisiejszym i na każdy dzień. Amen.

