Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię
blisko mojego serca (Iz 40.11). Pewnego dnia
otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Ap 21.3-4). I
uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na
ziemi (Ap 21.3-4). Jestem Twoim Ojcem i kocham
Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna,
Jezusa (J 17.23). Bo w Jezusie objawiłem moją
miłość do Ciebie (J 17.26). On jest wiernym
odbiciem mnie samego (Hbr 1.3). Przyszedł by
udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko
Tobie (Rz 8.31). By powiedzieć Ci, że nie liczę
Twoich grzechów (2 Kor 5;18-19). Jezus umarł
żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Kor
5.18-19). Jego śmierć była najwyższym wyrazem
mojej miłości do Ciebie (1 J 4.10). Oddałem
wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją
miłość (Rz 8.31-32). Jeśli przyjmiesz dar mojego
syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 J 2.23). I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej
miłości (Rz 8.38-39). Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek
widziało (Łk 15.7). Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3.14-15). Ale czy Ty… "chcesz
być moim dzieckiem?" (J 1.12-13). Czekam na Ciebie (Łk. 15.11-32)
Kocham Cię, Twój Tatuś...
Bóg Wszechmogący
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III Niedziela Wielkanocna
Dz 5,27- 41 Ps 30 Ap 5,11-14

J 21,1-19
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List Ojca do Ciebie…
Słowa, które zaraz przeczytasz są prawdziwe. Ponieważ wypływają z serca Boga, mogą
zmienić twoje życie - jeśli tylko na to pozwolisz.
Moje Dziecko!
Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps.139.1). Wiem, kiedy siedzisz i kiedy
wstajesz (Ps.139.2). Znam wszystkie Twoje drogi (Ps. 139.3). Nawet wszystkie włosy na
Twojej głowie są policzone (Mt 10.29-31). Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz
1.27). We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17.28). Bo jesteś moim potomstwem (Dz
17.28) Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1.4-5). Wybrałem Ciebie, gdy planowałem
stworzenie (Ef 1.11-12). Nie byłeś pomyłką (Ps 139.15). Wszystkie Twoje dni są zapisane w
mojej księdze (Ps 139.16). Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce
zamieszkania (Dz 17.26). Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14). Ukształtowałem Cię w
łonie Twojej matki (Ps 139.13). I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71.6). Jestem
fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (J 8.41-44). Nie jestem odległy i
gniewny, jestem pełnią miłości (1 J 4.16). I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1
J 3.1). Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 J 3.1). Daję Ci
więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7.11). Bo jestem Ojcem
doskonałym (Mt 5.48). Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1.17).
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33). Moim planem jest dać
ci dobrą przyszłość (Jr 29,11). Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr
31.3). Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Ps 139.17-18). I
cieszę się Tobą, śpiewając z radości (So 3.17). Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32.40).
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19.5). Z całego serca i z całej duszy chcę, byś
mieszkał bezpiecznie (Jr 32.41). I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33.3). Jeśli będziesz
mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4.29). Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego
pragnie Twoje serce (Ps 37.4). Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2.13). Jestem w stanie
dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3.20). To we mnie znajdziesz największe
wsparcie i zachętę (2 Tes 2.16-17). Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich
smutkach (2 Kor 1.3-4). Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34.18).
|dokończenie na ostatniej stronie|
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O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Seremak i
Ślesickich z prośbą o szczęśliwy przebieg ciąży dla córki i szczęśliwy poród
03.05. – Wtorek - Uroczystość NMP Królowej Polski
W intencji Ojczyzny
† Henryk Szkwarkowi 3 rocznica śmierci i zmarli rodzice
† Mieczysław Piórkowski
† Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Leonard i Władysława(f) Arest
04.05. – Środa - Św. Floriana Męczennika, wspomnienie
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Maryi, zdanie egzaminów
maturalnych dla wnuczki
O Łaskę nawrócenia i uwodnienia z nałogu dla Michała
† Balbina, Julian Makowscy, Michał Cerankowski
W intencjach czcicieli MBNP
05.05. – Czwartek
† Aurelia Krzywdzińska 20 rocznica śmierci, Bolesław Krzywdziński
† Krzysztof Zdziarski 1 rocznica śmierci
† Waldemar Ronowski 34 rocznica śmierci
W intnecji powołań kapłańskich z naszej parafii
06.05. – Piątek – śś. Jakuba i Filipa ,Apostołów, Święto
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii i Piotra w rocznice
ślubu
† Teresa Barton
† Marianna Stasiewicz, Władysław Stasiewicz
07.05. – Sobota
† Helena Doliniec 30 dzień po pogrzebie
NS NMP
† Bronisław Mocarski i zmarli i rodziny Mocarskich i Burczyc
† Elżbieta Najdowska 1 rocznica śmierci
† Maria Leokadia Florek 11 rocznica śmierci
08.05. IV Niedziela Wielkanocna
† Stanisława(f) i Kacper Sienkiewicz
W intencji parafian
† Jadwiga Staniszewska 3 rocznica śmierci
† Stanisław Pydyniak
† Renata Włodarczyk 10 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
† Stanisław Tomkowski
† Helena Twardowska 5 rocznica śmierci, rodzice, rodzeństwo, mąż
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny z okazji urodzin –
intencja od dzieci
† Stanisław, Stanisława(f),brat Janusz Czeszejko- Sochaccy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać
cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe będzie
odprawiane codziennie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem
Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w
naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w
nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy
przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.
2. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą
sprawowane o godz. 7.00, 11.00 (uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z
udziałem pocztów sztandarowych) i 18.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę,
aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego
naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.
3. W najbliższy czwartek po Mszy św. około godz. 18.40 zapraszamy na spotkanie
młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania rok II.
4. W czwartek zapraszamy na adorację o godz. 17.00 poświęconą modlitwie w
intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a potem o godz. 18.00 na
Mszę św. w tej samej intencji.
5. W pierwszy piątek ks. Przemysław od godz. 8.30, a ks. Marek od godz. 12.00
odwiedzą swoich chorych z Komunią św. Natomiast ks. Krystian i ks. Krzysztof
swoich chorych odwiedzą w sobotę od godz. 9.00. W pierwszy piątek
zapraszamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od
godz. 17.30, a o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. ku czci NSPJ.
6. W pierwszą sobotę miesiąca do katedry o godz. 9.00 zapraszamy na
nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
7. Za tydzień w niedzielę ofiary składane na tace przeznaczamy na fundusz
remontowy.
8. Także za tydzień po Mszy św. o godz. 09.30 zapraszamy na spotkanie młodzież
przygotowującą się do sakramentu bierzmowania rok I.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Zofia Mierzwa, l. 70;
† Józef Warżała, l. 80;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

