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Dzisiaj, w VII Niedzielę Wielkanocną, przeżywamy  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary.

Z tyłu kościoła znajduje się „Gość Niedzielny” zawierający specjalny dodatek o Polakach ratują-
cych Żydów w czasie II wojny światowej. Polecamy także interesująco wydane czasopisma misyj-
ne dla dorosłych i dzieci. Każdorazowo kupując te czasopisma wspieramy dzieło misyjne.

Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt „Święta cierpliwość do Papie-
ża”. Oby zaowocowało to jeszcze wierniejszym naśladowaniem tego świętego Świadka i Przyja-
ciela Boga. O tym wydarzeniu wzmiankuje także obecny numer „Gościa Niedzielnego”. Przypo-
minamy, że każdy pierwszy czwartek miesiąca jest w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, które w tym tygodniu połączone
zostaną z nowenną do Ducha Św. Na ich zakończenie nadal śpiewać będziemy suplikacje, prosząc
Boga o zdrowie i ustąpienie epidemii. Dzisiaj Nabożeństwo majowe z nowenną do Ducha Św.
o godz. 16.15.

Zgodnie z wytycznymi rządu w naszym kościele wciąż może przebywać jednocześnie do 60. osób.
Prosimy nadal o uważne zajmowanie miejsc siedzących w kościele zgodnie z nowo rozplanowany-
mi białymi kartkami. Nie należy gromadzić się pod chórem. Osoby dorosłe powinny zajmować
osobne miejsca; dotyczy to także najbliższych. Obowiązują nas maseczki. Do Komunii Św. przystę-
pują najpierw osoby przyjmujące Ciało Chrystusa na rękę, a następnie przyjmujący bezpośrednio do
ust. W związku z nowymi regulacjami tym goręcej zachęcamy już dorosłych do uczestnictwa we
Mszy Św. w kościele.

Od poniedziałku do środy modlić się będziemy o dobre urodzaje i o uświęcenie ludzkiej pracy. Po
Mszach Św. porannych – adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo sakramentalne.
Nie będzie procesji do krzyży.

Okazja do spowiedzi codziennie przed każdą Mszą Św. w konfesjonale otwartym i w kaplicy mi-
łosierdzia.

Kancelaria parafialna czynna telefonicznie lub mailowo (kancelaria@parafiakuznia.pl) we wtor-
ki 16.00-17.00 i w piątki 8.00-9.00.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy  Uroczystość Zesłania Ducha Św.  O godz.  11.00 –
Msza Św. w intencji dzieci naszej parafii.

Szczęść Boże na nowy tydzień!


