
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego sakrament 

bierzmowania przyjęło 13 młodych osób z naszej 

parafii. Dziękujemy Bogu, że mimo przeszkód 

spowodowanych pandemią i chorobą, biskup 

kielecki Jan Piotrowski mógł do nas przybyć i 

udzielić sakramentu bierzmowania oraz 

poprowadzić doroczną pielgrzymkę Polaków do 

sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Thirenbach. 

Dziękuję ks. Dawidowi Matusiakowi, który grupę naszej młodzieży przygotował 

do sakramentu bierzmowania, oraz pani Marii Krawczyk, która prowadziła 

katechezy na tematy związane z czystością, miłością oraz z życiem w małżeństwie 

i rodzinie.  

Dziękuję księżom Piotrowi Majce i Karolowi Węsierskiemu-Tessen za ofiarną 

pomoc w katechezie i duszpasterstwie. 

Pragnę również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego 

przeżycia tej uroczystości. Pani Marzenie Kawczyńskiej, która koordynowała 

przygotowania do sakramentu bierzmowania i przygotowała piękne dekoracje.  

Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za kompozycje kwiatowe i pomoc przy 

dekoracji. Rodzicom za współpracę w przygotowaniu do sakramentu 

bierzmowania, sprzątanie kościoła, zaangażowanie w przygotowanie dekoracji 

oraz za dar na rzecz parafii złożony wspólnie z rodzicami dzieci, które przystąpią 

do Pierwszej Komunii Świętej (trybularz i łódka oraz akolitki). Pani Iwonie 

Kołakowskiej za koordynację przygotowania śpiewu liturgicznego oraz Panu 

Bartoszowi Szwarcowi za akompaniament na organach. Panu Ireneuszowi 

Konarskiemu za koordynację posługi służby liturgicznej. Panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu za wykonanie zdjęć i przygotowanie filmu z naszej 

uroczystości.   

Dziękuję Wam wszystkim za obecność i modlitwę. 

Była to czternasta grupa młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania w 

naszym kościele. Życzę im, aby byli odważnymi i mądrymi świadkami Chrystusa, 

zawsze otwartymi na działanie darów Ducha Świętego i współpracę z nimi... 

 

Msza Św. w najbliższą niedzielę, 30 maja, o godz. 11.00. 

Z okazji ogłoszonego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego została 

przygotowana specjalna wystawa skierowana do środowisk polonijnych na 



emigracji. Nosi ona tytuł „Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec i Pasterz” i ma za 

zadanie przybliżyć nauczanie i postać Prymasa Tysiąclecia. W dniach od 23 do 31 

maja br. można ją obejrzeć w naszej parafii, w tylnej części kościoła. W tygodniu 

wystawę można zwiedzać przed lub po Mszy Świętej oraz w innym czasie, po 

wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z księdzem proboszczem. Beatyfikacja 

kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie miała miejsce w Warszawie, 12 września 

2021 roku o godz. 12.00.   

Zbliża się koniec maja, który w polskiej tradycji jest miesiącem maryjnym.  

Każdego dnia maja składa się hołd Maryi poprzez odśpiewanie lub odmówienie 

Litanii Loretańskiej. Zachęcam do jej odmawiania w rodzinach lub indywidualnie. 

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w niedzielę na Mszy Św. o 
godz. 11.00. 

Ks. Ryszard 
 
 
 
 


