23 maja - PONIEDZIAŁEK

27 maja - PIĄTEK

6:30 O łaskę zdrowia, Boże
błogosławieństwo i opiekę NMP
dla Henryka Wojciechowwskiego
7:00 + Piotr Ostrowski 14 rocz. śmierci i za
wszystkich zmarłych z rodziny
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 23

6:30 + Zbigniew Karbownik greg. 27
7:00 + Stefania, Janusz, Halina, Mikołaj,
Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
18:00 + Jan i Małgorzata z rodziny
Wasilewskich i za rodziców z obojga stron
oraz Andrzej, Zbigniew, Zenon, Katarzyna
z rodziny Markiewiczów

24 maja - WTOREK
6:30 + Jan Trejbsza 25 brocz. śmierci i za
rodziców z obojga stron
7:00 + Norbert Binder- 16 rocz. śmierci
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 24

25 maja - ŚRODA

28 maja - SOBOTA
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NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

6:30 + Anna Mila m-c po śmierci
7:00 + Leokadia Kostecka 1 rocz. śmierci
i Mieczysław Kostecki 3-m-c po śmierci
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 28

6:30 + Zbigniew Karbownik gregorianka 25 29 maja - IX NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Irena, Mieczysław, Andrzej Romejko 7:00 + Wanda Czerkies, Jadwiga i Jan
18:00 W intencjach z nowenny
Czyczel, Wiesława Matusiak
8:30 + Waldemar, Adam i Danuta Gnieciak
26 maja - NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA zm. z rodziny Gnieciak i Grochowskich
8:30 + Dorota Szybicka-Łychowid 4 rocz.
I KRWI CHRYSTUSA
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski
7:00 + Genowefa, Stanisław Jasiulewicz
i zmarli z rodziny Jasiulewicz i Tunkiewicz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
8:30 + Adam Świerzbinowicz i za rodziców Boże dla dzieci i wnuków
11:30 + Czesław Walo 19 rocz. śmierci oraz
z obojga stron
Apolonia, Grzegorz Walo, Helena Oklińska
10:00 + Jan Wawer 7 rocz. śmierci i za
i za zmarłych z tych rodzin
rodziców z obojga stron
13:00 + Weronika 14 rocz. śmierci i Józef
10:00 Jerzy Kitowicz 1 rocz. śmierci i za
Szpak, Maria Rekść, Jadwiga i Stanisław
rodziców z obojga stron
14:00 +Bohdan Wasilenko 6 rocz. śmierci Daugielewiczowie i za zmarłych z rodziny
Błażewiczów i Szpaków
i za jego rodziców
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 29
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 16,12-15
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Trzej a Jeden
„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” . Pan Bóg
objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego
istnienia. Posłał na świat Syna. On przekazał
prawdę o Ojcu. O Jego miłości posuniętej do
ofiarowania za nas swego Syna. Syn jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy. Przez swoje
zbawcze posłuszeństwo przywraca jedność ludzi
z Bogiem. Przezwycięża rozbicie spowodowane
grzechem pierwszych ludzi. Posyła od Ojca
Ducha Świętego. Duch kontynuuje Jego misję.
Prowadzi

nas

do

całej

prawdy.

Uczy

o Ojcu i Synu. Pomaga właściwie oceniać
każdą sytuację życiową. Pan Bóg poddał człowiekowi cały stworzony świat.
Człowiek ma z niego dobrze korzystać. Rozwijać tkwiące w nim możliwości.
Szanować jego dobra, by mogły służyć wszystkim. Syn objawił swoją równość
z Ojcem. Dotąd Bóg głosił, że jest tylko jeden. Pogańskie bożki są fałszem. Teraz
mówi, że jest jeden, ale w Trzech Osobach. Równych naturą i godnością. Działających zawsze razem. Syn ma wszystko, co należy do Ojca. Jest Jego odbiciem
zrodzonym przed początkiem wszystkiego. Ich wzajemna miłość to Duch Święty.
Pan Bóg dzieli się swoją miłością. Chce, byśmy się miłowali tak, jak Ojciec, Syn
i Duch Święty. Prawda o Trzech Osobach jednego Boga przekracza ludzkie
możliwości pojmowania. Wierzymy w słowa potwierdzone nieskończoną
miłością. Staramy się odpowiedzieć na wielki dar poznania. By objawiona
prawda kształtowała nasze życie. By owocowała coraz większą miłością. Żyjmy
jak dzieci Boże. Jesteśmy powołani do udziału w Jego szczęściu. Już teraz
przygotowujemy się do tego szczęścia przez wzajemną miłość i pomoc.

1. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem,
kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie
wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy,
niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna,
i Ducha Świętego - jednego Boga w Trójcy Osób.
2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz
Inwestycyjny.
3. Dzisiaj o godz. 17:00 zapraszamy na doroczną adorację Najświętszego
Sakramentu w naszej parafii a o 17:30 rozpoczynamy Nabożeństwo Majowe.
4. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki
Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej
modlitwy za Kościół w Chinach. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w tej
intencji oraz w intencji naszych braci chrześcijan cierpiących prześladowania.
5. W czwartek, 26 maja obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. W tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego
w Hostii Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do udekorowania okien i balkonów
domów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Odprawiamy Msze św.
o godz.: 7:00, 8:30 i 10:00. Intencja przyjęta za śp. Jerzego Kitowicza na 11:30,
będzie odprawiona o godz. 10:00. Następna Msza św. po procesji, ok. 14:00.,
oraz o godz. 18:00. Do kościoła św. Jerzego wyruszamy procesjonalnie
o godz. 11:50, skąd tradycyjną trasą, idzie wspólna procesja.
6. W czwartek - 26 maja w amfiteatrze, ul. Kajki o godz. 17:00 odbędzie się
koncert studia wokalnego „Sukces” Gospel Projekt. Wstęp wolny.
7. Zapraszamy dziewczynki na próbę sypania kwiatków w poniedziałek
i wtorek o godz. 16:30. Uczniów klas trzecich zapraszamy na procesję do
niesienia wstążek od chorągwi i poduszek liturgicznych. Prosimy
o przygotowanie kwiatów do sypania podczas procesji. Przez cały tydzień w oktawie Bożego Ciała będzie procesja wokół kościoła.
8. W przyszłą niedzielę - 29 maja odbędzie się tradycyjna Piesza Pielgrzymka
Gwiaździsta do Świętej Lipki. Wyruszamy z naszej parafii o godz. 6:30.
Uroczysta Suma Odpustowa w Świętej Lipce będzie odprawiona o godz.
11:00. Serdecznie zapraszamy. Autobusy o godz. 9:30 i 10:00 wyruszają
z Placu Traugutta, przejazd przez Osiedle Piastowskie (ulicami Chrobrego,
Jagiełły) do Świętej Lipki. Powrót po uroczystościach kościelnych.
9. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Wincentyna i Lech Stodolscy
oraz Halina Kamińska. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej
pomocy –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

