WYDANIE INTERNETOWE
DO UŻYTKU WEWNĘTRŻNEGO
WSPOLNOTY PARAFIALNEJ

MAJ 2020

Nabożeństwa majowe
ku czci Najświętszej Maryi Panny
będą odprawiane codziennie
o godz. 17.30, a w soboty o 8.30

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Szczęść Boże!
Moi drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Głosu św.
Franciszka. Za chwil kilka rozpocznie się miesiąc Maj, dla nas
to przepiękny miesiąc. Kończy się wiosna za kilka tygodni lato.
Ale to miesiąc naszej Matki NMP; nabożeństwa majowe pieśni
przy kapliczkach chwalące Matkę Bożą.
Zaraz na początku oddajemy cześć NMP Królowej Polski,
naszym mamom 26.05.
To szczególny czas zachwytu nad pięknem jakie daje
i wnosi NMP w życie duchowe i religijne wszystkich wierzących. Może to też moment i czas, aby szczególnie prosić NMP
o pomoc dla całego świata, by ustał czas lęku i izolacji, o większą i silniejszą nadzieję i wiarę w walce z pandemią i miłość
wzajemną i autentyczną szczerą, pomiędzy chrześcijanami.
Ks. Robert

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
„Drodzy

Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i wasze rodziny. Pojutrze rozpoczniemy maryjny miesiąc maj. Pozostając w
domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia
na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych –zachęcał Polaków Ojciec Święty. - Z rodziną, bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w Oblicze Chrystusa i w serce
Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać
czas tej szczególnej próby. Z serca wam błogosławię.“ - Słowo skierowane do Polaków na audiencji ogólnej Papieża Franciszka
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-04/papiez-franciszek-audiencja-do-polakow-majmaryja.html

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Czas, który przeżywamy jest taki, że przy wszystkich optymistycznych oczekiwaniach związanych z medycyną widać, że nie
jesteśmy panami tego życia tu i teraz. Trzy miesiące temu nikt
nie myślał o chorobie, która będzie zwabiać dziesiątkami tysięcy. Życie wieczne nie jest życiem, które nas tu całkowicie zajmuje. Nie chodzi o to, by przedłużać to życie w nie skończoność. Życie wieczne jest życiem jakościowo innym. Jest życiem, które
możemy otrzymać wyłącznie od Boga. - mówił abp Grzegorz Ryś
podczas porannej Mszy świętej 29 kwietnia 2020 w domu biskupów łódzkich. https://www.niedziela.pl/artykul/52340/Bog-jest-w-twoimzyciu-potrzebny-jak-woda

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W KWIETNIU 2020:
Odeszli do Pana…
Zdzisław Kowalski, Jan Kubiak, Janina Gałka, Krystyna Dutkowska, Bronisława Lepa, Eugeniusz Kucharski, Łukasz Leszner, Ireneusz Jakubowski, Krystyna Januszewska, Cecylia Rogalska, Wieńczysław Kwiatkowski,
Emilia Lebioda.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:

Józef Kłys i Helena Lemieszek.
Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności.

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MAJ 2020
POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA
FRANCISZKA
ewangelizacyjna
ZA DIAKONÓW

Aby diakoni wierni Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla
całego Kościoła

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Za pracowników mediów, aby kierowali się w swojej pracy uczciwością i troską o odbiorców.

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Aby przykład Maryi pomógł nam
z odwagą iść za Chrystusem

Tel. 42 233 67 77
poniedziałek - piątek: 9.00 - 10.30; 16.00-17.00 ;
sobota:
9.00 - 10.30

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
będą odprawiane codziennie o godz. 17.30, a w soboty o 8.30

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.
Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy
grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz
Polski.

Maj…
Miesiąc
Maryi

Matko...
Chrystusowa
Łaski Bożej
Miłosierdzia
Nieskalana
Najczystsza
Dziewicza
Nienaruszona
Najmilsza
Przedziwna
Dobrej rady
Stworzyciela
Zbawiciela
Kościoła

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził
11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości
Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej
własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w
tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z
rozwoju mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo
Polski". Ostatnio Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła,
by w Polsce mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Zostało ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
W Polsce najstarsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838
r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu,
Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.
https://liturgia.wiara.pl/doc/2458942.Nabozenstwa-majowe-znaczenie-tradycja-i-wspolczesnosc

Maryja jest Matką Miłosiernego. W Niej miłosierdzie stało się ciałem,
osobą, czynem. Jedno ze słów opisujących miłosierdzie to rahamim. Znaczy ono dosłownie „matczyne łono”. Niezwykłe! Bóg porównuje swoją
przebaczającą miłość do matczynego łona. W łonie dziecko czuje się bezpiecznie, chronione w swojej delikatności i kruchości. Dziecko jest małe,
potrzebuje czasu i rozwoju. I podobnie my w naszej kondycji człowieka
grzesznego jesteśmy mali, delikatni w naszej kruchości, potrzebujemy rozwijać się i dojrzewać. Miłosierdzie jest tą ciepłą, życiodajną przestrzenią
serca boga, gdzie On nas nosi, ukrywa i chroni.
Maryja jest najczystsza. Maryja jest przejrzysta jak kryształ. Nigdy nie
zwątpiła w Bożą Miłość, nigdy nie poczuła buntu czy nieufności wobec Boga, nigdy nie popełniła żadnego grzechu. W Niej wszystko naturalnie, w
największym zachwycie i radości zwracało się ku Bogu. Jest nieskalana,
bo bez grzechu pierworodnego. Żaden fałsz czy kłamstwo nigdy nie zabrudziły Jej duszy.
Maryja jest Matką dobrej rady. Jedyna dobra rada i zarazem jedyne zdanie zapisane w Ewangeliach, które Maryja wypowiedziała wprost brzmiało:
Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie (J2,5). Jedno proste zdanie Maryi, które zaowocowało pierwszym znakiem uczynionym przez Jezusa,
wiarą uczniów i ponad sześciuset litrami wybornego wina.
Matyja jest Matką Kościoła. Maryja najpierw jednoczyła w swoim życiu
miłość Jezusa i Józefa. W Nazarecie z pewnością była postacią, która swą
obecnością godziła zwaśnione strony, dawała nadzieję, prowadziła ku jedności. Dzisiaj w Kościele tworzy jedność, tak jak to kiedyś uczyniła w wieczerniku. To nie było łatwe zadanie. Apostołowie wątpili, wspominali własne zdrady i zaparcia się Mistrza, nie byli pewni swojego jutra. Ona potrafiła ich zgromadzić i pokazać im cel, który ich zjednoczył. Razem oczekiwali na
dar Ducha Świętego. (S. Anna Maria Pudełko AP „Kobieta w pełni szczęśliwa)

Tydzień Laudato si’ (16-24 maja 2020)

(Wg Serwisu ORRK - Biuletynu liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa, kwiecień 2020, Numer 118)

W maju 2020 przypada piąta rocznica wydania jedynej jak do tej pory encykliki papieża Franciszka. Zatytułowana „Laudato si’. W trosce o wspólny dom”, encyklika jest swoistym kompendium
nauki społecznej Kościoła dotyczącym relacji człowieka z otaczającym światem naturalnym – i nie
tylko.
Encyklika była gorąco wyczekiwania i przyjęta z ogromną wdzięcznością przez wiele środowisk, które z narastającą trwogą obserwowały postępującą degradację naszej planety – od skażenia
i zanieczyszczeń po kryzys klimatyczny – oraz powiązaną z nią degradację społeczną. W „Laudato
si’” papież Franciszek z charakterystyczną dla siebie wnikliwością i wrażliwością przygląda się
wszystkim tym zjawiskom. Opisuje nie tylko objawy obecnej sytuacji, ale wskazuje na ich przyczyny
i przedstawia rozwiązania. Proponuje ekologię integralną, które obejmuje szczególne miejsce człowieka w tym świecie, wyznaczone mu przez Boga, oraz jego relacje z otaczającą rzeczywistością.
Kryzys ekologiczny przybrał w ostatnich dziesięcioleciach dramatyczne rozmiary – zmiany
klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, oceanów i gleby, ginące w zastraszającym tempie całe gatunki zwierząt – to nie wydumane problemy naukowców, to rzeczywistość, która już teraz zbiera tragiczne żniwo. Kryzys w największym stopniu dotyka najuboższe
społeczności świata, czyli te, które najmniej przyczyniły się do jego zaistnienia. A jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą spotkać najmłodszych – przyszłe pokolenia. Nasza odpowiedzialność
za ten świat jest zatem również kwestią sprawiedliwości i miłości bliźniego. Między innymi dlatego
zaangażowanie Kościoła w rozwiązanie problemu jest absolutnie kluczowe.
Watykan daje piękny przykład. Poprzez liczne orędzia Ojca Świętego, Synod Amazoński,
spotkania wysokiego szczebla, wsparcie i udział w takich inicjatywach jak Czas dla Stworzenia, czy
też konkretne rozwiązania praktyczne, Stolica Apostolska wskazuje Kościołowi jak słowem, modlitwą i czynem troszczyć się o człowieka i cały Boży świat.
Przed nami piąta rocznica wydania encykliki „Laudato si’”. Z tej okazji watykańska Dykasteria
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka chce zaprosić wszystkich nas – wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, parafie, czy pojedyńczych katolików do włączenia się w Tydzień Laudato si’.
Tydzień „Laudato si’” odbędzie się w dniach 16-24 maja 2020. To międzynarodowa kampania, która ma na celu zaangażować katolików na całym świecie w opiekę nad naszym wspólnym
domem. Swoje poparcie dla inicjatywy wyraził sam Papież Franciszek, który w specjalnym nagraniu
zachęca nas do wzięcia udziału: „Jaki świat chcemy pozostawić tym, którzy przyjdą po nas, dorastającym dzieciom?” – pyta Ojciec Święty.
„Zmotywowany tym pytaniem, chciałbym zaprosić Was do włączenia się w Tydzień Laudato
si' w dniach 16–24 maja 2020. To globalna kampania z okazji 5. rocznicy encykliki „Laudato si’”, w
trosce o wspólny dom. Ponawiam moje pilne wezwanie, by odpowiedzieć na kryzys ekologiczny.
Wołanie ziemi i krzyk ubogich nie mogą już tak dłużej trwać. Zatroszczmy się o stworzenie, dar naszego dobrego Boga Stwórcy. Świętujmy wspólnie Tydzień „Laudato si'”. Niech Bóg Was błogosławi
i pamiętajcie, by modlić się za mnie. Dziękuję.”
Jak będzie wyglądał Tydzień Laudato si’? To zależy w dużej mierze od nas i naszych pomysłów – część z nich można znaleźć na oficjalnej stronie kampanii: https://laudatosiweek.org, ale inicjatywa jest nieograniczona. Możemy w tym czasie zorganizować specjalne nabożeństwa w intencji
ochrony stworzenia i troski o ubogich, możemy zaprosić na spotkanie parafialne poświęcone encyklice „Laudato si’”, czy problemom wynikającym z przesadnie konsumpcyjnego stylu życia, wreszcie
możemy przyczynić się, by nasza parafia stała się miejscem przyjaznym środowisku poprzez konkretne działania, takie jak wymiana oświetlenia na energooszczędne, zasadzenie ogrodu przykościelnego i in. Obecnie rozważane są też różne inne pomysły, by dostosować działania do trudnej
sytuacji epidemiologicznej, jeśli taka będzie się przedłużać.
Jako koordynator tej kampanii w Polsce, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska,
chciałby zaprosić wszystkich Państwa – zarówno indywidualnie, jak i w całych wspólnotach, stowarzyszeniach, czy ruchach do wzięcia udziału i zaangażowania się. Zachęcamy do kontaktu na adres
mailowy: gccm.polska@livelaudatosi.org, by wspólnie odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego.
Piotr Abramczyk
Z zawodu i pasji meteorolog. Prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz
Środowiska / Global Catholic Climate Movement Polska i współzałożyciel Chrześcijańskiej Inicjatywy Ekologicznej

Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś
się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca
uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.

31 maja
przypada
Niedziela

Zesłania
Ducha
Świętego

kończąca
okres
wielkanocny.

22 maja
rozpoczynamy

Nowennę
do Ducha
Świętego

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc Ducha Świętego.
Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług
łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
Modlitwa wstępna—odmawiana w każdym dniu nowenny:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla
naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie
do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i
przynosić owoce cnót. Amen.
Dzień drugi
Pismo Święte poucza:
"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).
Módlmy się:
Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas
zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
Dzień trzeci
Pismo Święte poucza:
"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).
Módlmy się:
Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w
Jego świętym Kościele. Amen.
Dzień czwarty
Pismo Święte poucza:
"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha
w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się:
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem
do świętości. Amen.
Dzień piąty
Pismo Święte poucza:
"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z
wolą Bożą" (Rz 8,26-27).
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także
zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
Dzień szósty
Pismo Święte poucza:
"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).
Módlmy się:
Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego
owocami. Amen.
Dzień siódmy
Pismo Święte poucza:
"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się:
Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
Dzień ósmy
Pismo Święte poucza:
"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).
Módlmy się:
Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
Dzień dziewiąty
Pismo Święte poucza:
"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się:
Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem
słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Modlitwy końcowe odmawiane w każdym dniu Nowenny: Ojcze Nasz...
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mały Franciszek
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym on-line

Temat: Kwiaty dla Maryi
Biorący udział w konkursie powinni wykonać pracę plastyczną lub napisać autorską modlitwę lub wiersz na temat konkursowy. Aby wziąć udział w konkursie proszę przesłać tekst modlitwy, wiersza lub zdjęcie pracy plastycznej na
adres: marimaz@o2.pl
proszę w treści maila podać; imię dziecka oraz klasę i szkołę.
Zgłaszający pracę do konkursu wyrażają zgodę na publikację pracy
w piśmie parafialnym „Głos Franciszka”
Termin 29 maja 2020r.
Poniżej zamieszczone są prace, które już zostały przysłane

Już majowe świeca zorze;
Przed ołtarzem świeże kwiaty,
Dla Maryi złóż w pokorze.
Lecz kwiat inny ślij w zaświaty!
Ten kwiat w duchu,
W sercu zrodzony…
Miłości dla Niej!

Modlitwa na konkurs: „Kwiaty dla Maryji”
Najpiękniejszym miesiącem Maryi jest miesiąc maj.
W tym pięknym miesiącu przychodzę do Ciebie
Najświętsza Panno Maryjo z naręczem pełnych róż,
żeby podziękować Ci za wszystkie dobra jakie na
mnie zsyłasz, dziękuję Ci za życie, za zdrowie moje,
braciszka, rodziców i najbliższych.
Najświętsza Panno Lilijo, dziękuje Ci za piękne góry
,rzeki ,lasy oraz łąki pełne kwiecia. Proszę Cię o
dalsza opiekę nad nami i całym światem. Amen
Modliła się Gabrysia ,która 27.04 skończyła 10 lat.

Amelka IIIa

Zuzia IVc

Tobiasz VIIa

Takiej rezurekcji jeszcze nie było: pusty kościół, a w nim prawie wyłącznie sprawujący posługę.
Tak wyglądała Msza św. rezurekcyjna w naszej parafii w dobie koronawirusa. (fot. Ks. Robert Kuźma)

