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13 MAJA 2018 ROKU
1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona
już od V wieku. 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. Po złożonej z samego
siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za
nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za
Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej
wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha
Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
2. Od minionego piątku, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać
w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie
odprawiamy nowennę do Ducha Świętego na zakończenie nabożeństwa majowego.
3. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak
zwane Zielone Świątki.
4. Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa
majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 18:00. Jeśli jest ktoś w
naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył,
gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie
Wspomożycielka wiernych.
5. Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien
przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć
Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za
dwa tygodnie.
6. W tym tygodniu patronują nam również:
§ 14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów,
męczennik.
§ 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród
prawosławnych, zamęczony przez kozaków, patron Polski.
7. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
Krzysztof Arkadiusz Kuffel, stan wolny, rzym. – kat., zam. Mąkowarsko,
Justyna Maria Sowińska, stan wolny, rzym. – kat., zam. Gostycyn,
(zap.1).
8. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w
poniedziałek i wtorek o godz. 17:00.
9. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zapraszam na spotkanie we
wtorek o godz. 18:00.
10. Niech zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego
tygodnia.

