8 MAJA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Anna Łuszcz- 24 rocz. śmierci, Czesław
Łuszcz, Wiesław Bernchard- 28 rocz. śmierci,
Jan-Waldemar Kalinowski oraz zmarli
z rodziny Łuszczów i Nowosadów
7:00 + Józef Bogowicz- 12 rocz. śmierci ,
oraz zmarli z rodziny: Stanisław, Franciszka,
Józef, Tadeusz i Marek
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek- gr. 8
9 MAJA - WTOREK
6:30 + Teresa- 2 rocz. śmierci i Stanisław
Sobol
7:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę M.
Najśw. i Miłosierdzie Boże dla Stanisławy
i całej rodziny Bartoszewiczów
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek gr. 9

12 MAJA – PIĄTEK
6:30 + Wiktoria i Jan Świerkowscy, ich
rodzice: Józefa i Maciej Hajdukiewicz oraz
Magdalena i Józef Świerkowscy
7:00 + Halina i Władysław Kamińscy i za
zmarłych z rodziny
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 12
13 MAJA – SOBOTA
6:30 + Zofia Regner- 55 rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny Regner
7:00 + Paweł Kołakowski- 2 rocz. śmierci
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 13

14 MAJA – V NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7:00 + Lucjan Kłosek gr. 14
8:30 + Jarzy Mandrosz – 1 rocz. śmierci,
Wojciech Mandrosz- 22 rocz. śmierci i za
10 MAJA - ŚRODA
zmarłych z rodziny Mandrosz i Serwińskich
6:30 + Genowefa i Paweł Górscy i za ich
rodziców i rodzeństwo z obojga stron
10:00 CHRZEST po Mszy św.+ Adela,
Leon , Henryk, Mieczysław z rodziny
7:00 + Lucjan Kłosek gr. 10
Milewskich oraz Kazimierz, Anna i Łukasz
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy/ Nabożeństwo Majowe
z rodziny Tarkawian
18:00 W intencjach z Nowenny
11:30 + Czesław Szukis- 11rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
11 MAJA – CZWARTEK
11:30 + Marianna Mroczkowska- 1 rocz.
6:30 Z okazji urodzin Ks. Mariusza o zdrowie , śmieci i za zmarłych z rodziny Linkiewicz
błogosławieństwo Boże, opiekę M. Najśw.
13:00 I KOMUNIA ŚW.
na każdy dzień oraz o wytrwałość w dalszej
17:30 Nabożeństwo Majowe
posłudze duszpasterskiej
18:00 Edmund, Antoni i Bronisława
7:00 + Lech i Wincentyna Stodolscy- 1 rocz.
śmierci oraz Mirosława Kawałek- 10 rocz.
śmierci
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 11
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czyt.: Dz 2, 14a 36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25;
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 10, 1-10
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez
bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną,
są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
W dniach 28 kwietnia do 3 maja odbywały się w Świętej Lipce
V Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno—Muzyczne. Organizatorem
warsztatów od samego początku (od roku 2013) jest nasza parafianka
Justyna Kliszewicz. Reportaż z warsztatów można odsłuchać w olsztyńskim
Radio Plus Olsztyn, zobaczyć w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej i przeczytać
w Gościu Niedzielnym.

JAKIE JEST MOJE ŚWIADECTWO?
Chciejmy do głębi serca przejąć się wołaniem każdego
młodego człowieka: Jaki sens ma moje życie? Którą drogą
pójść? Chciejmy pomóc mu odpowiedzieć na nurtujące go
pytania. Do refleksji na temat powołania – marzeniu Boga
o każdym człowieku, skłania nas rozpoczynający się dzisiaj
tydzień modlitw o powołania. Jako ludzie wierzący
jesteśmy tak jak Piotr zaproszeni do mówienia o żywym
spotkaniu z Chrystusem (I czytanie). Nieważne jest to,
jakie stanowisko zajmuję, jakie powołanie odkryłem
w moim życiu. Tylko moje świadectwo przyjaźni
z Chrystusem – jako małżonka, babci, ojca, księdza,
sąsiadki, siostry czy brata zakonnego porusza do głębi serce młodego człowieka.
Ten, kto jest zachwycony Osobą Jezusa – Dobrego Pasterza, idzie za Nim,
słuchając Jego głosu i naśladując Jego styl życia. Przechodzi przez bramę
wymagającą nawrócenia: myślenia jak Jezus, chcenia jak Jezus, kochania jak
Jezus. Wchodzi w świat Chrystusa, to znaczy na Jego drogę miłości i cierpienia
(II czytanie). Konkretne powołanie jest nie tylko drogą do „pełni życia”.
Jest realną odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych ludzi. Jest ubogaceniem całego
Kościoła. Kto ukaże nam Jezusa modlącego się, jeśli nie będzie zgromadzeń
kontemplacyjnych? Kto pochyli się jak Jezus nad ubogimi, opuszczonymi,
zniewolonymi, chorymi, jeśli nie będzie braci i sióstr zakonnych? Kto jak Jezus
opowie ludziom o miłości Ojca, jeśli nie będzie misjonarzy? Kto jak Jezus będzie
odpuszczał grzechy, uzdrawiał, jeśli nie będzie kapłanów? Kto…? – ten, kto
przejmie się do głębi serca Osobą Jezusa.
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1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Sabina Daniłowicz, Alicja Zalecka i Bogdan
Chrapowicki. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie...
2. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby
w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło
nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie
i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych
wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do
niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom
i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii
oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
3. Podczas Mszy św. o godz. 11:30 uczniowie klas drugich, odnawiają przyrzeczenia chrzcielne
przed I Komunią Świętą, która odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 13:00. Spowiadamy
dzieci i ich rodziny w sobotę od godz. 16:00.
4. W dniu dzisiejszym po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie
formacyjne dla rodziców uczniów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
Odbędzie się ono w budynku parafialnym.
5. W najbliższy poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski. Wszystkich parafian gorąco zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
6. W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki
Najświętszej o godz. 17:30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana
i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
7. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza 11 maja (czwartek) o godz. 16:00
na spotkanie z ks. Mariuszem Romanem. Tytuł prelekcji: Znaczenie objawień Matki Bożej
w Fatimie. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Miejskiej 7.
8. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz kolejną rocznicę
zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku,
wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii
z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze codzienne sprawy.
Wspólnoty z naszej parafii zapraszają na modlitwę od godz. 17:00 z okazji 100 rocznicy objawień
Matki Bożej we Fatimie.
9. Msza św. za zmarłą Marianne Mroczkowską, zamówiona na godz. 13:00 w dniu 14.05. została
przeniesiona z racji I Komunii Świętej na godz.11:30. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

