
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

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” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest  potrzebne, aby mógł
zesłać Ducha Pocieszyciela. 

2.  Dnia  24  maja  obchodzimy  liturgiczne  wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny
Wspomożycielki Wiernych. 

3.  Z  inicjatywy  papieża  Benedykta  XVI  dzisiaj  modlimy  się  też  za  Kościół  w  Chinach.
W 2007 roku Benedykt XVI wydał list  apostolski,  w którym napisał,  że 24 maja ma być
poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. 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; 

4. 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. 

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,  a  jednocześnie  módlmy się  o  jego szybką
beatyfikację.

6.  W  przyszłą  niedzielę,  31  maja,  przypada  uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego,  tzw.
Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni
moment,  aby  wypełnić  przykazanie  kościelne  nakazujące  spowiedź  i  Komunię  św.
wielkanocną.  Wigilię  tej  uroczystości będziemy świętować już w sobotę,  30 maja.  Do tej
uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. 

7.Nie odkładajmy chrztu dziecka.  Proponujemy na czas trwania epidemii dodatkową mszę
św. w niedzielę o g.13.30. Aby zachować przepisy bezpieczeństwa na każdej  mszy św. może
być udzielony sakrament dwojga dzieciom. Uczestniczyć może po 30 osób z rodziny.
Poczęstunek można urządzić np. z okazji roczku dziecka.

8.Dziekuję za ofiary złożone w minioną niedzielę na prace w parafii 2987zł.

9. Dzisiaj ofiarami do puszek okażmy swoje dobre serce w leczeniu i rehabilitacji Piotra 
Mielczarskiego, który został poszkodowany w wypadku samochodowym bez jego winy.
,,Proszę, pomóżcie nam walczyć o syna. On ma dopiero 27 lat…” – błaga jego mama Izabela.

10. Jutro przypada święto parafialne, odpust św. Urbana, patrona naszej parafii. Msze św. o 
godz. 9.00,    11.30 suma odpustowa, /nie ma procesji/ i o 18.00. Zachęcamy parafian do 
uczestnictwa w tej uroczystości. To także okazja do spowiedzi wielkanocnej.


