16 maja - PONIEDZIAŁEK

18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 19

6:30 + Zbigniew Karbownik gregorianka 16
20 maja - PIĄTEK
7:00 + Andrzej, Irena, Mieczysław Romejko
6:30 O szczęśliwy powrót do domu syna
10:00 WOLNA INTENCJA
Patryka z Kuwejtu
18:00 + Edmund Gajo 4 rocz. śmierci
7:00 + Ewa Ziółkowska 8 rocz. śmierci,
i rodzice z obojga stron
Czesław Kościuk oraz zmarli z rodziny
Mazurów i Kościuków
17 maja - WTOREK
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 20
6:30 + Stanisława Tomczuk
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 17
21 maja - SOBOTA
18:00 + Henryk 14 rocz. śm., Stanisława
6:30 WOLNA INTENCJA
i Jan z rodziny Jagielskich i za zmarłych
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 21
z rodziny Bolestów
18:00 + Józef Mielnik 1 rocz. śmierci i za
rodziców z obojga stron
18 maja - ŚRODA
6:30 + Edwin Jabłoński 8 miesiąc po śm.
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 18
18:00 W intencjach z nowenny

19 maja - CZWARTEK
6:30 Dziękczynna za łaski udzielone
wnukom: Łukaszowi, Andrzejowi,
Jarosławowi Doborzyńskim oraz Annie
Ludwichwskiej z rodziną z prośbą o bł.
Boże i opiekę NMP
7:00 Z okazji 70 urodzin Janiny o zdrowie
dary, Ducha Świętego i bł. Boże
7:00 W intencji ks. Stanisława Sienickiego
proboszcza z Windy o zdrowie, bł. Boże
i wszelkie potrzebne łaski w posłudze
kapłańskiej
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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 20,19-23

22 maja - NIEDZIELA TRÓJCY
NAJŚWIĘTSZEJ
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 22
8:30 + Sergiusz Szczodrak i za rodziców
z obojga stron
10:00 + Roman Kaszucki 6 rocz. śmierci,
jego rodzice i Józef Łapiński
11:30 + Maria i Kazimierz Oleńscy 15 rocz.
śmierci, zmarli z rodziny Kowalewskich,
Parakiewiczów, Oleńskich i Sargiewiczów
13:00 + Stanisław Szubzda 1 rocz. śmierci
18:00 + Janina i Jakub Bryśkiewicz, ich
rodzice: Piotr i Eleonora, Józef i Maria oraz
Janina Kaszuba

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich:
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

ŻYWA RELACJA I ŚWIADECTWO

1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty

Nauka Pana Jezusa nie jest zbiorem teoretycz-

zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy

nych prawd i dogmatów. Ona w żywy sposób

początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim

wskazuje na Niego i do Niego prowadzi. Jeśli

światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha

chcemy Go miłować, musimy ją zachowywać.

Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Duch Święty – Pocieszyciel, którego posyła do
nas Ojciec, ma nas uzdolnić do wejścia
w prawdziwie głęboką relację z Bogiem
w Trójcy. Pierwszym krokiem jest tutaj,
wynikające z miłości, nie ze strachu, zachowywanie objawionych w Piśmie św. przykazań.
Jest to nasza odpowiedź na Jego objawienie.
Służy

ona

przygotowaniu

wewnętrznej

przestrzeni, w której będzie mógł zamieszkać

2. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką,
Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 17:30 spotykamy się
w kościele na Nabożeństwie Majowym.
3. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11:30, uczniowie klas trzecich obchodzą
Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.
4. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, odbędzie się w domu parafialnym
spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
5. Także dzisiaj po Mszy św. o godz. 13:00 odbędzie się w domu parafialnym
spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania.

sam Bóg. Miłość do Pana Jezusa, potwierdzona czynem, otwiera nas na Bożą

6. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki

obecność. Zachowywanie przykazań jednak to dopiero początek. Celem

Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi

chrześcijanina jest pełne zjednoczenie z Bogiem, gdyż jak mówi Jezus: „Jeśli Mnie

uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej

kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go

sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej

i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. Pomiędzy owym

modlitwy podczas Mszy Świętej z homilią o godz.: 7:00, 10:00 i 18:00.

początkiem a pełnym zjednoczeniem z Bogiem rozciąga się w naszym życiu

7. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi,

przestrzeń działania Ducha Świętego. To On ma nas bowiem wszystkiego

Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do

nauczyć i przypomnieć to, co Jezus do nas powiedział. Przestrzeń ta naznaczona

kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku

jest Bożym działaniem, w niej nauka Chrystusa formuje nas i dzięki obecności

jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.

Ducha Pocieszyciela prowadzi do pełniejszego poznania Boga. Duch nas przenika

8. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczmy na Światowe Dni Młodzieży.

i przemienia, ale także my sami winniśmy wykazać się zaangażowaniem. Pan Bóg

9. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Danuta Koch. Módlmy się

pragnie bowiem nawiązać z nami żywą relację miłości. Każdego dnia, zachowując

w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz

dzięki mocy Ducha Świętego naukę Jezusa, możemy dać świadectwo miłości, do

im dać Panie...

którego jesteśmy wezwani.

