25 kwietnia - PONIEDZIAŁEK

29 kwietnia - PIĄTEK

6:30 + Andrzej Mieszkuniec m-c po śmierci
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 25
18:00 + Helena, Stanisława, Jan,
Mieczysław, Maria, Michał i zmarłe dzieci
z rodziny

6:30 O zdrowie, Boże bł., dary Ducha
Świętego i opiekę NMP dla Pauliny
7:00 + Józef Pietraszek gregorianka 29
18:00 + Teodora Gutysz 11 rocz. śmierci,
Helena Gutysz 4 rocz. śmierci. Michał,
Mikołaj i za ich rodziców

26 kwietnia - WTOREK
6:30 + Władysław, Jadwiga, Józef,
Aleksander, Platon, Tekla, Stefan zmarli
rodzice z Paszewiczów, Misiunów i zmarli
z rodziny Stomy, Łapki, Puszki, Linaki
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 26
18:00 + Anna i Jerzy Rekowscy i zmarli
z ich rodzin

27 kwietnia - ŚRODA
6:30 + Józef Pietraszek- gregorianka 27
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,
Halina, Mikołaj i Tadeusz z rodziny
Niewierowiczów
18:00 W intencjach z nowenny

28 kwietnia - CZWARTEK
6:30 + Stanisław Wysokiński 1 rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny
7:00 + Józef Pietraszek- gregorianka 28
18:00 + Wojciech Mandrosz 22 rocznica
śmierci, z rodzin: Mandrosz, Lasotów,
Szpadzików
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30 kwietnia - SOBOTA
6:30 + Stanisława, Piotr, Ambroży,
Aleksandra, Andrzej, z rodziny Gierwiało
oraz Katarzyna , Romuald i Wiesława
z rodziny Arłukowicz
7:00 + Józef Pietraszek gregorianka 30
18:00 + Leonard Szymański 1 rocz. śmierci

1 maja - VI NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7:00 + Zofia i Tadeusz Kozakiewicz, rodzice, za zm. z rodziny Burszta, i Rogińskich
8:30 + Helena Orłowska 3 rocz. śmierci
i Antoni 28 rocz. śmierci
10:00 + Józef i Janina Drabrz i za rodziców
i rodzeństwo
11:30 + Zygmunt Tomasiewicz, jego
rodzice i rodzeństwo
13:00 O Boże bł., dary Ducha Świętego,
zdrowie, dużo sił do pracy duszpasterskiej
dla ks. Zygmunta Klimczuka z ok. imienin
18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 1

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 13,31-33a.34-35
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale
- jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść
nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

KTO ZASIADA NA TRONIE MOJEGO SERCA?
Nowe perspektywy na przyszłość, nowe
głębiny miłości, nowe wymiary modlitwy…
Spotkanie z Bogiem prowadzi nas właśnie
do odkrycia tego, co nowe. Święty Jan
Apostoł

zobaczył

w

widzeniu,

że

„Zasiadający na tronie” czyni „wszystko
nowe”.

Przyjęcie

Chrystusa

na

tron

własnego serca pociąga za sobą ryzyko, że
wszystko stanie się nowe. Jest to ryzyko,
w którym zyski zawsze będą większe niż
straty.

Jednak

doświadczeniem,

straty
na

są

które

realnym
trzeba

się

zgodzić. Paweł i Barnaba, wypełniając misję
głoszenia Ewangelii, przyczynili się do tego,
że Bóg „otworzył poganom drzwi wiary”. Była to perspektywa zupełnie nowej
egzystencji. Życie wiarą to propozycja, która nadal jest nowa i sama w sobie jest
pociągająca, a zarazem napawająca lękiem. Tylko wewnętrzna decyzja może
sprawić, że Chrystus, który przyciąga, stanie się bliski, a lęk się rozproszy.
Treść nowego życia, do którego Bóg zaprasza człowieka, jest określona nowym
przykazaniem miłości: „[…] abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was
umiłowałem”. Słowa te pochodzą z ust Syna Bożego i odkrywają nowe zdolności
człowieka, który może kochać na wzór samego Zbawiciela. Aby zachłysnąć się
pięknem krajobrazu widzianego ze szczytu góry, konieczne jest wejście na
wierzchołek. Oby nie zatrzymywał nas żaden żal z powodu odczuwanej straty,
z powodu oddalenia się od tego, co rozpościera się w dolinach. Obyśmy
z odwagą wychodzili na wyżyny wiary i przyjmowali nowe perspektywy, nową
miłość, nowe życie, które Bóg przewidział dla nas od założenia świata.

1. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie
miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami
Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by
inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa. Módlmy się o siłę w wyrazistym
dawaniu świadectwa.
2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na potrzeby Seminarium
Duchownego w Olsztynie. Serdecznie witamy ks. dn. Grzegorza Oleksika.
3. Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu
duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców
i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa
owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych
czy samochodowych wojaży, tym bardziej że coraz cieplejsze dni zachęcają do
organizowania wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi użytkownikami dróg
i pojazdów mechanicznych.
4. Po Mszy św. możemy złożyć do puszki przed kościołem ofiarę na pomoc
humanitarną dla Ukrainy. Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać.
5. Wczoraj, 23 kwietnia w Olsztynie ks. abp Metropolita Warmiński Wojciech
Ziemba wręczył odznaczenie diecezjalne Prodesse Auso: pani katechetce
z naszej parafii - Alicji Jurewicz uczącej od 1988 r. religii oraz panom
Wiesławowi Rosie i Bogdanowi Warganowi - Szafarzom Nadzwyczajnym
Komunii Świętej. Serdecznie gratulujemy.
6. W przyszłą niedzielę - 1 maja, uczniowie przygotowujący się do I Komunii
Świętej, podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 odnowią przyrzeczenia
chrzcielne, dzieci przychodzą ze świecami.
7. W niedzielę, 1 maja po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na procesję
dziękczynną za dar kanonizacji Jana Pawła II: godz. 18:45 - nabożeństwo
w kościele; godz. 19:00 - procesja wokół jeziorka miejskiego i koncert
dziękczynny w amfiteatrze, ul. Kajki. Serdecznie zapraszamy.
8. Już po raz czwarty w Świętej Lipce odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty
Liturgiczno-Muzyczne, których organizatorem jest nasza parafianka Justyna
Kliszewicz. Prosimy o modlitwę za uczestników warsztatów i zapraszamy
w dniu 2 maja na godzinę 18.00 do Bazyliki w Świętej Lipce na Mszę św.
z krótkim koncertem.
9.W tym tygodniu patronują nam:
- 25 IV - w poniedziałek św. Marek, Ewangelista, uczeń i towarzysz misyjnych
wypraw św. Pawła, następnie uczeń św. Piotra, którego naukę przedstawił
w swojej Ewangelii;
- 29 IV - w piątek św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor Kościoła i patronka
Europy, która odegrała w historii Kościoła i średniowiecznej Europy bardzo
doniosłą rolę.

