od 30.05. do 06.06. 2021 r.
Niedziela 30.05. Najświętszej Trójcy
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża, ojca, dziadka Helmuta w 2 r. śmierci i 82 r. urodzin oraz ++ pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł.
opiekę i zdrowie dla Marii z ok. 75 r. urodzin
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna , rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka i pokr.
Poniedziałek 31.05. Narodzenie NMP, święto
17:30 Majowe
18:00 Za + brata z ok. urodzin, ++ rodziców, pokr. i dusze w czyśćcu
Wtorek 01.06. św. Justyna, męczennika, wsp.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Józefa o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie dla męża Józefa z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie
w rodzinie
Środa 02.06.
17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ rodziców
Martę i Emanuela oraz pokr.
Czwartek 03.06. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość
7:00 …………………………..
8:30 Za parafian. Procesja
15:30 Msza i ślub Monika Wójcik i Michał Wiśniewski
I Piątek 04.06.
7:00 W int. osób cierpiących, chorych, seniorów
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + ojca i męża Krzysztofa Bernais w 2 r. śmierci, ++ z rodzin Bernais, Polak, Wodniok
Procesja
I Sobota 05.06.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego Pawlik, rodziców Krystynę
i Franciszka, męża Karola, szwagierkę Elfrydę, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
Procesja
18:00 Za ++ matkę Hildegardę Mocny w r. śmierci, ojca Edmunda i pokr
Niedziela 06.06. X zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O wieczną radość za ++ matki Anny z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda, dziadków z obu stron
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. urodzin, jego rodziców Martę i Jana, braci Józefa i Franciszka,
rodziców Krystynę i Wilhelma, brata Karola i pokr.
Procesja
17:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł.
opiekę i zdrowie z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci
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Opowiadanie
Na morzu rozpętała się straszliwa burza. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przenikały wodę i unosiły ją w olbrzymich falach, które spadały na plażę niczym uderzenia
młota mechanicznego. Jak stalowe lemiesze orały dno morskie, wyrzucając z niego
na dziesiątki metrów od brzegu małe zwierzątka, skorupiaki, drobne mięczaki. Gdy
burza minęła, tak samo gwałtownie jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz
plaża była pokryta błotem, w którym zwijały się w agonii tysiące rozgwiazd. Było
ich tyle, że plaża wydawała się zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągnęło
wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy telewizyjne, aby
sfilmować to dziwne zdarzenie. Rozgwiazdy były prawie nieruchome. Umierały.
Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Zasmuconymi
oczyma wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nikt nic nie
robił. Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki, i pobiegło na plażę.
Pochyliło się, małymi rączkami podniosło trzy rozgwiazdy i biegiem zaniosło je do
wody, potem wróciło i powtórzyło całą operację. Zza cementowej balustrady jakiś
mężczyzna zawołał: Co robisz chłopczyku? Wrzucam do morza rozgwiazdy.
W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży – odpowiedziało dziecko. Tu znajdują
się tysiące rozgwiazd, nie możesz ich uratować. Jest ich zbyt wiele! – zawołał mężczyzna. Tak dzieje się na wszystkich plażach wzdłuż brzegu! Nie możesz zmienić
biegu rzeczy! Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją
do wody, powiedziało: A jednak zmieniłem bieg rzeczy dla tej oto rozgwiazdy.
Mężczyzna przez chwilę milczał, a potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł
na plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to
samo dwie dziewczyny. Było ich już czworo wrzucających rozgwiazdy do wody. Po
paru minutach było ich 50, potem 100, 200 osób, które wrzucały rozgwiazdy do
morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. Wystarczyłoby, aby dla przemiany
świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć.
papież Franciszek o Miłosierdziu
Nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie,
gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Osobiste
nawrócenie polega między innymi na tym, że nieustannie odkrywamy prawdziwy
obraz Boga. Jest On kochającym Ojcem, którego zasmucamy za każdym razem, gdy
popełnimy grzech. Miłość Ojca jest tak wielka, że On zawsze jest gotowy nam
wybaczyć.
Sentencja: Dietrich Bonhoeffer - Tylko człowiek bezinteresowny żyje odpowiedzialnie, a to znaczy, że tylko człowiek bezinteresowny żyje.

Opowiadanie
Pewien buddyjski mnich spokojnie wracał do swego położonego w górach klasztoru, gdy
znienacka zaatakował go wygłodzony niedźwiedź. Mnich rzucił się do ucieczki, a niedźwiedź za nim. Nagle mnich dostrzegł, że znajduje się na krawędzi głębokiej przepaści.
Miał do wyboru: rzucić się w otchłań lub też pozwolić, by niedźwiedź rozszarpał go na
strzępy. Wygłodniałe zwierzę zbliżało się i już pokazywało swe groźne kły. Mnich skoczył w przepaść, lecz zupełnie niespodziewanie udało mu się uchwycić za gałąź krzewu
wyrastającego na położonym niżej występie. Spojrzał w dół i ujrzał tam rozwścieczonego
z głodu tygrysa z wyszczerzonymi kłami. I tak nieszczęsny mnich trwał, uczepiony kurczowo gałęzi, podczas gdy ponad nim niedźwiedź wydawał groźne pomruki, a poniżej
czyhał na niego tygrys. W tej właśnie chwili, zaniepokojone hałasem, wyszły ze swej nory
dwie małe myszki i zaczęły obgryzać gałąź, której trzymał się mnich. Sytuacja była rozpaczliwa. Nagle mnich dostrzegł krzak dzikich truskawek z kilkoma dojrzałymi czerwonymi owocami, wprost stworzonymi do tego, by je natychmiast zjeść. Wyciągnął rękę,
zerwał dwie truskawki, włożył do ust i z zachwytem zawołał: Jakie dobre! Cóż za wspaniały smak! Nikt nie może znaleźć się w sytuacji na tyle rozpaczliwej, by nie móc znaleźć
żadnego powodu do radości. Umiejętność odkrycia go wypływa z siły duchowej i poczucia
humoru.
Parafialne MISJE ŚWIĘTE „ Zgromadzeni na Eucharystii” 09 - 13.06.2021 rok
Modlitwa o łaski misyjne
Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy:
„Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych,
aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy jego miłości
i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich
naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwrócenia się od Boga. Użycz
misjonarzom świata łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi
i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Duchu
Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej parafii. Matko Kościoła! Bądź Matka parafii w czasie misji świętych
i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.
Przeżywamy Rok św. Józefa i św. Jakuba. Podczas Nabożeństwa Fatimskiego 13.05.2021
roku zostały poświęcone dwie figury: św. Józefa i św. Jakuba. Figura św. Józefa Nawiedza domy naszej parafii. Figurę św. Jakuba można nawiedzać w naszej świątyni.
W kościele na stałe będzie św. Jakub (zadumany), natomiast figurę św. Józefa z Jezusem
można zabierać do domów. Do św. Jakuba trzeba zrobić Camino z domu do kościoła,
powierzyć mu Intencje i modlić się. Figurę św. Józefa można zabierać do domu.
W każdym domu będzie 24 godziny, w tym czasie niech Rodzina zgromadzi się na
modlitwie, czuwaniu, milczeniu rozmowie. Czas obecności figury w domu niech to będzie
w codzienności czas święta. Następnie można figurę przekazać dalej lub przynieść do
kościoła. Wraz z figurami będzie towarzyszył zeszyt, do którego proszę wpisać nazwisko,
ulicę u kogo gościła figura świętego Józefa, ale można napisać coś więcej, refleksję,
intencję, podziękowanie, prośbę. Natomiast zeszyt św. Jakuba będzie cały czas jest
w świątyni i można tutaj dokonywać wpisów.

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Kolekta na cele parafii.
——————————–——————————–———————————
W poniedziałek o 17:30 ostatnie Nabożeństwo Majowe.
——————————–——————————–———————————
W środę o 17:00 Msza św. O 16:15 próba dzieci sypiących kwiaty. Po Mszy zapraszamy młodych do udekorowania placu kościelnego.
——————————–——————————–———————————
W czwartek Boże Ciało. Msze św. o 7:00 i 8:30 następnie Procesja. Kolekta na cele
remontowe parafii.
——————————–——————————–———————————
I piątek miesiąca Msze św. o 7:00; 18:00 po Procesja Oktawy. Nie będzie odwiedzin
chorych (będą podczas Misji św.)
——————————–——————————–———————————
W sobotę po Mszy św. o 8:00 Procesja Oktawy. Nie będzie po południu Nabożeństwa.
——————————–——————————–———————————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Po Mszy św. o 10:00 Procesja
Oktawy. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Kolekta na cele seminarium i diecezji. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
——————————–——————————–———————————
Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Hr. Colonny:
Małgorzata Lebioda, Anna Łuczak, Brygida Rolik.
——————————–——————————–———————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”.
——————————–——————————–———————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.
——————————–——————————–———————————
- Brak skarbonek w kościele to efekt kolejnych ich dewastacji. Ofiary z zapalanych
świec można wrzucać do koszyczka podczas niedzielnej zbiórki kolekty.
- Wracamy do obchodzenia wokół ołtarza na ofiarowanie (opfergang), nie przynosimy jednak dalej darów z stolika.
——————————–——————————–———————————
W czerwcu Róże Różańcowe prowadzą modlitwę:
06.06. Róża 7 p. Maria Drzyzga
13.06. Róża 8 p. Brygida Mrocheń
20.06. Róża 9 p. Maria Kruk
17.06. Róża 10 p. Brygida Lepka
——————————–——————————–———————————
Wyjazd do Medzugorie: Termin 20.09. do 26.09. Wyjazd ok. 18:00 w poniedziałek,
nocny przejazd. Przyjazd do Medzugorie we wtorek do południa. Pobyt na miejscu
do soboty. W sobotę po obiedzie wyjazd do Polski. Powrót do domów w niedzielę
przed południem. Oprócz pobytu w Medzugorie, wycieczka do Mostaru i nad wodospady Kravice. Koszt 650 zł. oraz 200 euro + 20 euro. Chętni mogą zapisywać się
u ks. Piotra. Podajemy: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, serię dowodu osobistego, datę ważności dowodu oraz wpłacamy zaliczkę - 200 zł.

