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EWANGELIA NA SIÓDMĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

Mk 16,15-20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają
zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

●
Chrystus 40 dni po Zmartwychwstaniu wstępuje do nieba. W ten sposób kończy
swoją widzialną misję na ziemi. Wstępuje do Ojca i zasiada po Jego prawicy.
Nie ukazuje się już swoim uczniom. Pozostaje jednak między nami i działa w
naszym życiu. W wydarzeniu wstąpienia do nieba Chrystus pozostawia nam
testament, który jesteśmy zobowiązani wypełnić, pozostawia wiele prawd
będących u źródła naszego trwania w Bogu. To polecenia, obietnice,
wskazówki, jak mamy żyć. Warto wymienić choćby niektóre z nich: zaprasza
nas do świadczenia o miłości, do umacniania tych, którzy upadają, którzy nie
mają siły wierzyć wbrew nadziei. Chrystus poleca nam również uczyć innych
zachowywać Jego naukę, przykazania.„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”. Pan Jezus jest z nami nieustannie. Czeka na nas na
modlitwie, w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. On wszystko ogarnia i
wszystko przenika: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
●
ZAPROSZENIE
26 maja, z okazji Dnia Mamy, odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.00
koncert /i coś jeszcze/ w wykonaniu scholi „Ichtis”, na który serdecznie
zapraszamy wszystkie Mamy i Babcie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00.
2. Przypominam, że Msza św. w intencji dzieci I Komunijnych będzie
sprawowana w niedzielę 31 maja br. o godz. 11.00.
3. Zapraszam kandydatów na ministrantów na obowiązkowe spotkanie 25 maja br.
/poniedziałek/ po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Informuję, że w najbliższą sobotę, tj. 30 maja br. wyjeżdżamy z grupą „Angels”
i chórkiem „Ichtis” na Przegląd Piosenki Religijnej do Nowego Miasta.

●

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA

Anna Lewandowska – pokój jej duszy.

●

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

- Sylwester Skóra, kaw. z Rzeczycy i Sylwia Rosa, panna z par. tutejszej;
- Szymon Kubicz, kaw. z par. Lubochnia i Dorota Trzcińska, panna z par. tutejszej;
- Rafał Mokrogulski, kaw. z Tom. Maz. i Paulina Koścista, panna z par. tutejszej.

●

UŚMIECHNIJ SIĘ

Jaś przyjechał na wakacje do dziadka.
- Wnusiu, powiedz mi całkiem szczerze, czy lubisz chodzić do szkoły? - pyta go dziadek.
- Tak dziadziusiu, bardzo lubię. Naprawdę! I lubię też wracać ze szkoły. Tylko jakoś nie
lubię tego czasu między pójściem a przyjściem ze szkoły.
- Dlaczego we wszystkich bankach okna są zakratowane?
- Żeby ich dyrektorzy mogli się powoli przyzwyczajać.

Kapliczka w Annowie. Tu również parafianie gromadzą się codziennie by wielbić
Maryję w Litanii Loretańskiej i pieśniach.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 25. 05. 2009.
18.00 Za +Mariannę w 13 rocz. śmierci i Andrzeja w 7 rocz. śmierci Pecynów oraz
cr. Kwiatkowskich i Pecynów.
WTOREK 26. 05. 2009
18.00 Za +Juliannę i Jana Włodarczyków, zm. z rodziny Włodarczyków i Józefa
Wójciaka;
Za +Gabrielę Włodarczyk.
ŚRODA 27. 05. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Mariannę i Tomasza Szczepańskich, Olgę i Czesława Sołtysiaków;
+Władysława Wojciechowskiego /int. od brata Czesława z rodziną/;
+Czesławę Skoneczną;
+Anielę i Władysława Szczepańskich oraz Mieczysława i Piotra
Żyłków;
+Annę, Władysława i Stanisława Pasików;
+Jana Woźniaka /int. od dzieci/;
+Stanisława Bernata w 3 rocz. śmierci oraz Tadeusza i Ryszarda;
+Ignacego Cabałę;
+Józefę Marczak /popogrzebowa/;
CZWARTEK 28. 05. 2009
18.00 Za +Jerzego w 30 rocz. śmierci, Mariannę i Kazimierza Kobyłeckich.
PIĄTEK 29. 05 2009
18.00 Za +Genowefę i Józefa Lesiak, zm. z rodziny Gromków i Lesiaków.
SOBOTA 30. 05. 2009
18.00 Za +rodziców, teściów, braci Pacochów oraz dziadków Lewandowskich
i Cabałów.
NIEDZIELA 31. 05. 2009.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Marcinka Brzeskiego w 1 rocz. urodzin
oraz dla Bartka i ich rodziców;
Za +Anielę i Władysława Szczepańskich i ich rodziców oraz Jana
Szczepańskiego.
11.00 W intencji Dzieci Komunijnych.
18.00 Za +Anetę Sputowską w 10 rocz. śmierci;
Za +Gabrielę Włodarczyk.

