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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesią-

tego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apo-

stołów zgromadzonych w Wieczerniku. W poniedziałek obchodzimy Święto Najświęt-

szej Maryi Panny Matki Kościoła, natomiast w czwartek Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

2. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres Komunii Św. 

wielkanocnej. Dlatego zachęcamy, aby wierni pragnący przystąpić do sakramentu pokuty 

i eucharystii, uczynili to w najbliższym czasie. Przypominamy, że spowiedź w naszym 

kościele odbywa się podczas Mszy Św. o godz. 7.00 rano i od godz. 17.30 wieczorem.  

3. We wtorek obchodzimy siódmy dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza 

Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego ser-

decznie zapraszamy. 

4. W środę przypada Dzień Matki. Dzień wdzięczności naszym mamom, które tyle siły  

i trudu wniosły i wnoszą w nasze życie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

5. W sobotę, 29 maja o godz. 11.00 w Łodzi w Łagiewnikach, odbędą się święcenia ka-

płańskie Ojca diakona Tomasza Górki, który odbywał w naszej wspólnocie praktyki. Pro-

śmy Boga, aby świadectwem własnego życia, wskazywał drogę do Chrystusa. 

5. Przed kościołem za dobrowolną ofiarę będzie rozprowadzana książeczka  

ks. Leszka Smolińskiego pt. Powróćmy na Eucharystię. Jest ona swoistym przewodnikiem, 

który w bardzo jasny sposób przybliża nam, czym jest Msza Święta i jak w niej godnie 

uczestniczyć. Teksty zostały ubogacone o ilustracje wyjaśniające symbolikę gestów, na-

czyń liturgicznych, ksiąg, szat i innych paramentów używanych podczas Eucharystii.     

6. W ostatnim tygodniu zostały złożone dwie ofiary bezimienne po 100 zł. na renowację 

obrazu św. Józefa. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

7. W ostatnim czasie odszedł do Pana śp. Edward Prośniewski lat 82.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


