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8 Niedziela Wielkanocna – 15 maja 2016 r.

Zesłanie Ducha Świętego
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocny.
2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest do kurii na Światowe Dni Młodzieży.
3. W tym tygodniu będziemy obchodzić następujące święta:
 w poniedziałek: Święto Matki Bożej, Matki Kościoła
 w czwartek: Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 w następną niedzielę: Uroczystość Najświętszej Trójcy
4. Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach
majowych zarówno w naszym kościele o godz. o godz. 17.30, jak i przy przydrożnych
kaplicach.
5. Radując się z ubiegłotygodniowej uroczystości I Komunii Św. dziękujemy dzieciom i ich
rodzicom za piękne uczestnictwo w całym białym tygodniu.
6. W następną niedziele będziemy obchodzić rocznicę I Komunii św. o godz. 11.00.
Prosimy dzieci i rodziców na spotkanie organizacyjne w czwartek i piątek o godz. 16.20.
7. Jeszcze dzisiaj o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie osób, które zapisały się na wyjazd
do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Prosimy o obecność.
8. Trwają liczne prace przy budowie kościoła – zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz:
tynkowanie, malowanie, prace blacharskie, porządkowanie i zdobienie placu, produkcja
żyrandoli, tabernakulum, stacji drogi krzyżowej i wiele innych mniej widocznych.
Dziękujemy za wszelką pomoc, zarówno fizyczną, materialną jak i duchową. Bardzo
prosimy o codzienne modlitwy w tej intencji, abyśmy mogli zdążyć z zakończeniem
ważniejszych prac do czasu poświęcenia kościoła, które będzie już za miesiąc.
9. Na zakończenie dzisiejszej modlitwy życzymy wszystkim obfitych Darów Ducha
Świętego, o które prośmy w specjalnej modlitwie, której nas uczył św. Jan Paweł II
podczas pielgrzymki do Polski.
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

