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Duch Święty nauczy was wszystkiego.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim
przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem
przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

●●●
Skarżysz się, że przykazania są za ciężkie. Tak, jeśli od nich zaczniesz kroczenie za
Jezusem. Wyliczasz swoje obowiązki ucznia, analizujesz niedociągnięcia, planujesz
strategię, jak podciągnąć się w wierności…
Tymczasem właściwa kolejność jest nieco inna. "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę" - mówi Jezus. Miłość jest pierwsza! Wypełnienie nauki
i przykazań Jezusa to język, w którym możesz Mu odpowiedzieć na miłość. Kiedy
kogoś kochasz, nie męczy cię wypełnianie jego pragnień, nawet je uprzedzasz…
Konsekwencję twojej miłości do Jezusa jest to, że wypełniasz Jego przykazania,
odkrywasz, jak bardzo jesteś kochany przez Jego Ojca i gościsz w sobie Ojca i Syna.

Góra Kriżewac. Wspinając się trudnym, wyczerpującym szlakiem na sam szczyt
pielgrzymi rozważają tajemnice drogi krzyżowej. W krzyż wmurowane są relikwie
przywiezione z Rzymu - fragment krzyża, na którym umęczono Jezusa Chrystusa.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy piątek zapraszamy na VI spotkanie Kursu Przedmałż. o g. 19.00.
2. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, które sprawowane są codziennie zaraz po
Mszy św. o godz. 18.00.
3. Wyjeżdżającym na Pielgrzymkę do Lichenia dn. 15. 05. 2010 r. informujemy,
że zbieramy się na Placu JP II o godz. 6.00.
4. W najbliższą niedzielę, tj. 16 maja po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy dzieci
I Komunijne z rodzicami, a po Mszy św. o g. 12.00 dzieci Rocznicowe z rodzicami.
5. Już dziś zapraszamy na Pielgrzymkę do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego
na Świętym Krzyżu dn. 12. 06. /sobota/. W programie zwiedzanie Jaskini „Raj”
i skansenu w Tokarni. Zapisy od następnej niedzieli.
6. Zapraszamy do Kawiarenki.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

1. Krzysztof Kencler, kaw. z Głuchowa i Agnieszka Staroń, panna z par. tut.
2. Arkadiusz Trębacz, kaw. z Łodzi i Marlena Michalak, panna z par. tut.
3. Jarosław Cukier, kaw. i Agnieszka Gabryszewska, panna – oboje z par. tut.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jasiu do mamy:
- Masz śliczne loki mamo!
- To nie loki synku, to fale!
- O! To tatuś ma na głowie... plażę!

Mariazell /czyli cela Maryi/. Gotycko barokowa bazylika OO. Benedyktynów pochodząca z XIV w.
z figurką Wielkiej Matki Łaskawej Austrii

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 10. 05. 2010

18.00 Za +Kazimierza Włodarczyka /greg. 11/.
WTOREK 11. 05. 2010

18.00 Za +Kazimierza Włodarczyka /greg. 12/.
ŚRODA 12. 05. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z racji 90 rocz. urodzin
i Juliana z racji 88 rocz. urodzin.
Za +Edwarda Włodarczyka, jego rodziców i rodzeństwo;
+dziadków Strzechowskich i Skonecznych, zm. z rodziny Skonecznych
i Balcerzaków, Jana Polita i Krzysztofa Gromka;
+Janinę Sowik /int. od Koła Żywego Różańca z Lechowa/;
+Pawła, Mariana i teściów Kaczmarczyków, Tadeusza Szymczaka
i Wiesława Pietrzaka;
+Seweryna, Władysławę i Stanisławę Chwalińskich oraz Jana Stępniarka;
+Jana Kupidurę / int. od siostry Józefy z rodziną/;
+Zofię Kępa oraz Jana i Henryka i dziadków Boneckich
+Kazimierza Włodarczyka /greg. 13/;
+Zofię Wieczorek /int. imieninowa od córki, zięcia i wnucząt/;
+Stanisława Sikorę /int. imieninowa/.
CZWARTEK 13 .05. 2010

18.00 Za +Mariannę i Józefa Fijałkowskich, zm z rodziny Fijałkowskich i Suskich;
+Kazimierza Włodarczyka /greg. 14/;
PIĄTEK 14. 05. 2010

18.00 Za +Kazimierza Włodarczyka /greg. 15/;
+Zofię Domańską /int. od córki z rodziną i męża Stanisława/.
SOBOTA 15. 05. 2010

18.00 Za +Zofię i Jana Skonecznych;
+Kazimierza Włodarczyka /greg. 16/;
NIEDZIELA 16. 05. 2010

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Reginy Budziejewskiej z racji
65 rocz. urodzin /int. od wnuków/.
18.00 Za +Zofię Męcina w 15 rocz. śmierci oraz dziadków Skorupińskich i Męcinów;
+Kazimierza Włodarczyka /greg. 17/.

