Spójrzmy,
na
jak
wiele
sposobów Duch Święty udziela się
wierzącym. Możesz Go odnaleźć w
modlitwie. Niesie ci uzdrowienie i
łaskę
w
sakramentach.
Jego
namaszczenie pomaga ci głębiej
poznać Jezusa. On sprawia, że słowo
Boże staje się dla ciebie żywe. On
czyni cię nowym stworzeniem! Ks.
prof. Henryk Seweryniak, zastanawiając się, co znaczy „być
chrześcijaninem dzisiaj” stwierdza: W Polsce Kościół, jeden z głównych
protagonistów przemian demokratycznych w tym regionie świata, znalazł
się już od ładnych paru lat na ławie oskarżonych. Dawni „bracia z
kruchty”, czasem „błędni rycerze”, a już szczególnie kolaboranci stali się
chętnie oskarżycielami, sędziami, obrońcami z urzędu... W szkole, w
pokoju nauczycielskim, w ośrodku terapeutycznym do dobrego tonu
należy powołanie się na Freuda i buddyzm zen, na Junga i religijność
ekologiczną, na Nitzchego i horoskopy, ale nie na Jezusa i wartości
ewangeliczne. Jako Ci, którzy uwierzyliśmy Bogu, otwierajmy się na wciąż
nowe powiewy Ducha Świętego i Jego dary. Pozwólmy Mu działać w nas i
przez nas. Zakończmy dzisiejsze rozważanie słowami papieża Benedykta
XVI: „Kościoła nie trzeba budować, trzeba nim żyć”.
Autor: ks. Leszek Smoliński
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Poruszający umysł i serce
Sługa Boża s. Leonia Maria Nastał, służebniczka Najświętszej
Maryi Panny, opisała w swoim Dzienniku, co dane jej było zrozumieć
pewnego razu przy odmawianiu „Wierzę w Boga”, po wymówienia słowa
„wszechmogącego”. Relacjonuje tak: „Głos wewnętrzny przerwał mi:
«Dzieła mojej wszechmocy otaczają cię dookoła we wszechświecie. Wiedz
jednak, że daleko więcej uwydatnia się moja wszechmoc w stwarzaniu
w duszy cudów łaski. Każde posunięcie duszy na drodze doskonałości,
każde pomnożenie w niej miłości, jest cudem wszechmocy Bożej. A
cudem wszystkich cudów jest tajemnica Eucharystii, tajemnica
zjednoczenia duszy z Bogiem przez Sakrament Miłości”.
Łaska Boża pomaga nam uwierzyć i pomaga nam głębiej wnikać
w tajemnicę naszej wiary. Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa nadaje
naszemu życiu nowy sens. Czytając tekst dzisiejszej Ewangelii,
odkrywamy, że głównym celem Ducha Świętego nie jest przekazywanie
informacji. To prawda, że jest On Nauczycielem i Doradcą, który może
nas doprowadzić do poznania całej prawdy. Duch Święty nie ogranicza
się do przekazywania nam wiedzy. On również jest pełnią miłości, którą
ukochał nas Jezus, umierając za nas na krzyżu - miłości tak wielkiej, że
złamała na zawsze panowanie grzechu i śmierci. A będąc jednocześnie
Ogniem, który oczyszcza, i Gołębicą, która niesie nam pokój, Duch
Święty porusza nie tylko nasz umysł, ale też i serce.
Kilka dni przed Wniebowstąpieniem Jezus mówił do swoich uczniów:
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem... Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was...”.
To obietnica stałej obecności Chrystusa w Kościele aż do koniec czasów.
Obecności przez Ducha Świętego.
/ dokończenie na ostatniej stronie/

INTENCJE MSZALNE

7.00
9.00
16.00
18.00
18.00
18.00

27.05. - Poniedziałek
† Teresa Leoniak 30 dzień po pogrzebie
† ks. prałat Bronisław Kozłowski 2 rocznica śmierci, Apolinary Kozłowski 16 rocznica śmierci,
zmarli rodzice i bracia
† Zbigniew Rybczyński – intencja od rodziny Jaśtak z Kwidzyna
† Władysław Ziętara 24 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(27)
28.05. – Wtorek
† Rodzice: Stefan i Ludwika(f) Rolińscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Rafała Giedrojc z okazji 12-lecia
święceń kapłańskich oraz z okazji urodzin
† Henryk Herzberg, Jan, Zofia, Kazimierz Lagowscy, Stanisław, Zofia, Katarzyna, Lidia Giedrojc
† Irena Monart, Julia Monart i rodzice
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(28)
29.05. – Środa – św. Urszuli Ledóchowskiej, wspomnienie
† Natalia Kotwica 30 dzień po pogrzebie
† Wanda Talarska 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla członków i Żywego
Różańca i ich rodzin
† Elżbieta i Alojzy Firyn, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(29)
W intencji czcicieli MBNP
30.05. – Czwartek
† Maria Konieczko 30 dzień po pogrzebie
† Anna i Franciszek Melkowscy, Helena Lewandowska
† Jadwiga Urbanowicz 21 rocznica śmierci, Bernard, Marian, Longin Urbanowicz
† Waleria – 9 rocznica śmierci, Edmund
† Rodzice: Genoefa Helicka 15 rocznica śmierci, Józef i dziadkowie z obojga stron
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(30)
31.05. Piątek – Nawiedzenia NMP, święto
† Henryk Chust
† Henryk Gazda 18 rocznic śmierci oraz rodzice z obojga stron
† Irena Dudek 3 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w dniu urodzin dla Maurycego
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mileny Helickiej z okazji 1 rocznicy
urodzin
01.05. – Sobota – św. Justyna, męczennika, wspomnienie
W intencji parafian
Nabożeństwo NS NMP
Msza św. ślubna: Aleksandra Wielogórska – Rafał Cylka
† Antoni Kępski 31 rocznica śmierci, Urszula Kępska i rodzice z obojga stron
† Monika i Edmund Stryjewscy, wnuk Michał, córki Ewa i Renata
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(1)
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02.05. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(2)
† Danuta 1 rocznica śmierci, Zdzisław 25 rocznica śmierci Kazimierczak
† Bolesław Winiarczyk 26 rocznica śmierci, Genowefa Winiarczyk i rodzice z obojga stron
† Genowefa i Bolesław Sokołowscy oraz rodzice z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Makarego z okazji 7 rocznicy śmierci
† Bogdan Choma 10 rocznica śmierci, rodzice: Anna i Michał Muzyka
† Władysław Korytowski 3 rocznica śmierci
† Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko
† Mama Jarosława(f) Stelmach, Teodor Stelmach

7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jeszcze do piątku włącznie zapraszamy na nabożeństwa majowe ze
śpiewem litanii loretańskiej o godz. 17.30. Po nabożeństwie Msza
Święta. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie
parafii i w domach. Natomiast od 01 czerwca o tej samej godzinie
zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć
Matce Bożej, obchodząc święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. (…).
3. W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy o godz. 9.00 do
katedry na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
4. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
5. Z okazji dnia dziecka parafialny Caritas po mszy św. o godz. 11.00 w
niedzielę, 02.06., zaprasza wszystkie dzieci na poczęstunek i różnego
rodzaju fanty.
6. Po raz piąty organizujemy pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium bł.
Doroty w Mątowach Wielkich. Wyjazd rowerami spod katedry 01
czerwca(sobota) o godz. 8.00. Długość trasy to 38 km. Po drodze będą
odpoczynki. Na miejscu Msza św. w kościele św. Apostołów Piotra i
Pawła ok. godz. 12.00, a później wspólne grillowanie. Zapraszamy na
spotkanie organizacyjne wszystkich chcących wziąć udział w
pielgrzymce w najbliższy czwartek o godz. 19.00 do katedry.
7. Za tydzień w niedzielę zapraszamy o godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty
wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic.
8. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich
intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do
składania intencji zarówno dziękczynnych, jak i błagalnych.
9. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa,
który adresowany jest do dzieci.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Anna Kopisto, l. 96;
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

