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Niedziela Zesłania Ducha Świętego – A - 28.05.2023 r.  

 

1. Dzisiaj (w sobotę) o 1730 odprawiana będzie Msza św. niedzielna.  

 

2. Uczciliśmy wspólnie NMP w tytule Wspomożenia Wiernych, a także rocznicę konsekracji naszej 

świątyni. Dzisiaj, z racji odpustu parafialnego, możemy zyskać odpust zupełny, który jest 

darowaniem całej kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone na spowiedzi. Jeśli nie 

mamy grzechu ciężkiego na sumieniu i przyjęliśmy Komunię świętą, to:  

✓ Najpierw pomyślmy, za kogo chcemy ten odpust ofiarować: za siebie czy za duszę jednego 

zmarłego….   

✓ Postarajmy się teraz, wyzbyć się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet lekkich. 

✓ Odmówmy teraz modlitwy dla zyskania odpustu: „Ojcze nasz...” i „Wierzę...”. 

✓ Módlmy się także w intencjach wyznaczonych przez Ojca św.: „Zdrowaś Maryjo...”. 

 

3. Zanim udamy się z procesją, pragnę wszystkim serdeczne podziękować. Dziękuję, więc księdzu 

Adamowi, za wygłoszone słowo Boże, a także za przewodniczenie uroczystej sumie odpustowej. 

Dziękuję również kapłanom, za obecność i wspólną modlitwę. Składam również Bóg zapłać 

wszystkim, którzy przez swoją posługę, pomogli – pięknie i sprawnie – przeżyć dzisiejszą 

uroczystość. Dziękuję także wam wszystkim, za liczną obecność i modlitwę. Po procesji, zapraszam 

kapłanów na plebanię. 

 

4. Przez cały tydzień Msza św. będzie o 1730. Od poniedziałku do środy - po Mszy św – nabożeństwo 

majowe. We środę od godziny 1700 będzie różaniec, który poprowadzi Róża Zofii Forgiel.  

 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota czerwca. W I czwartek spowiedź będzie od 

1700 do 1730. W I piątek – spowiedź od 1630 do 1730. W I piątek będziemy modlić się za misje – 

składka przeznaczona będzie na cele misyjne. W I sobotę odwiedziny chorych rozpoczną się o 

godzinie 900. W sobotę od 1700, będziemy modlić się na różańcu, w intencji wynagrodzenia 

Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy. W sobotę o 1730 odprawiana będzie Msza święta niedzielna. 

 

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła w tym tygodniu: Dorocie Sołtys, Agnieszce Mieszkowskiej, 

Krystynie Szmyrko, Marii Gondek. Dziękuję za ofiarę z okazji kwiatów, a nowożeńcom dziękuję za 

kwiaty. Bardzo proszę o pełnienie tej posługi w obecnym tygodniu: Joannę Chmura, Irenę Wójcik, 

Barbarę Zuchora, Monikę Kordos.              

 

7. Dziękuję za ofiary na wymianę okien w zakrystii i kaplicy. Złożyli je w ostatnim tygodniu:  

✓ Z ul. Akacjowej – Angelika i Łukasz Łabuz. 

✓ Z ul. Grochowiska – Kazimiera Wąż, Bernarda Mroczek. 

✓ Z ul. Kopernika – Marta i Józef Węgiel, Teresa i Bolesław Cholewa. 

✓ Z ul. Mickiewicza – Zofia i Leon Lichorowicz, Marcin Małgorzata Marek Galus, pewna rodzina. 

✓ Z ul. Szkolnej – Iwona i Dariusz Irla, pewna rodzina.  

✓ Z ul. Topolowej – Alina i Robert Wąż.  

✓ Z ul. Witosa – Jan Sieczkowski.  

   

8. Od czwartku, poza parafią, rozpoczną się 2 gregorianki za śp. Józefa Budzińskiego.  

 

9. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień – oddzielna kartka. 

 

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE 



10. Tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny czy jubileusze składam serdeczne 

życzenia, i zapraszam do uczestnictwa we Mszy świętej i przyjęcia Komunii świętej. Wszystkim 

parafianom i gościom, życzę dobrego tygodnia i zapraszam do udziału w  nabożeństwach majowych.  

 

11. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności śp. Zofia Lichorowicz z ul. Mickiewicza. Polećmy jej 

duszę miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczywanie… 

 


