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Powiatowe gotowanie Kół Gospodyń Wiejskich, które odbyło się 25 maja w parku,
uświetnił zespół „Angels”…
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EWANGELIA NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

J 14,1-12

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie
w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie
było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz:
"Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu
Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już
Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie
nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż
nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś
nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja
idę do Ojca".

●●●
Słuchając dzisiejszej Ewangelii wpatrujemy się w Chrystusa, który jakże pogodnie
przygotowuje uczniów na te trudne chwile Jego męki i śmierci. „Niech się nie trwoży
serce wasze! (…) Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem! (…) Ja idę do Ojca!”.
Rozważając powyższe wypowiedzi i wydarzenia zauważamy, że przebija w nich
temat drogi. Chrystus, który jest „Drogą” prowadzi nas do Ojca i idzie do Ojca drogą
miłości.
W dzisiejszym świecie jest wiele dróg. Człowiek wciąż staje na rozdrożu, gdzie
musi wybierać właściwą drogę. W gąszczu różnych dróg Chrystus wskazuje każdemu
człowiekowi drogę, którą jest On sam. A każdy kto zdecyduje się pójść tą Drogą
dojdzie szczęśliwie do domu Ojca. Do domu trwałego, niezniszczalnego. Przyjemnie
jest podróżować, jeśli ma się dokąd powrócić, jeśli ma się świadomość, że ktoś nas
oczekuje. Przyjemnie jest więc podróżować Drogą, na końcu której czeka na nas
Ojciec.
Staje się Chrystus naszą drogą do zjednoczenia z Bogiem: „Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie”. A „przeze Mnie” – to znaczy przez te środki
zbawienia, jakimi są sakramenty święte, które On sam ustanowił, i w których sam
działa. Sam Chrystus rozgrzesza w sakramencie pokuty i sam Chrystus jest obecny w
Eucharystii. I skoro On sam zaleca nam tę jedyną drogę pojednania i zjednoczenia z
Bogiem, nie wolno tej drogi lekceważyć.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 i do
kapliczek w swoich miejscowościach.
2. Za tydzień, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie
przygotowujących się do Sakr. Bierzmowania, a po Mszy św. o godz. 12.00
przygotowujących się do I Komunii Św.
3. W piątek, tj. 27 maja zapraszam na V spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego
o godz. 19.00.
4. Informuję tańczących w zespołach „Małe Aniołki” i „Angels”, że wyjeżdżamy do
Nowego Miasta na występy w najbliższą sobotę, tj. 28 maja br. z Pl. JP II o g. 13.30.

… i „Małe Aniołki”

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Martę Staroń i Radosława Leszczyńskiego - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą
wiary, prawdy i miłości.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Andrzej Jędrzejczyk, kaw. z par. tutejszej i Małgorzata Stęplowska, panna z Kielc.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Stary Izaak oburzony zwraca się do swego przyjaciela:
- Mendel, co ja słyszę. Twój syn się ochrzcił. Co powiesz Najwyższemu - niech imię Jego
będzie błogosławione - gdy zapyta cię na sądzie, dlaczego na to pozwoliłeś?
- Ukłonię się przed Nim głęboko i powiem: A co uczynił Twój Syn, Najwyższy?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 05. 2011

18.00 Za +Tadeusza Sosnowskiego w 7 rocz. śmierci, Mirosława Grzelkę oraz
dziadków Grzelków i Pecynów;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 23/.
WTOREK 24. 05. 2011

18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 24/;
+Genowefę w 8 rocz. śmierci, Jana i Tadeusza Bernaciaków oraz Józefa
Badowskiego.
ŚRODA 25. 05. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Juliannę i Jana Włodarczyków, cr. Włodarczyków oraz Marianne
i Józefa Wójciaków;
+Annę, Władysława i Stanisława Pasików;
+Zofię, Jadwigę i Czesława Sputowskich;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 25/;
+Franciszkę i Piotra Słomskich;
+Andrzeja Pecynę w 9 rocz. śmierci, zm. z rodziny Kwiatkowskich
i Pecynów;
+Józefa Dąbrowskiego /popogrzebowa /;
+ Mariana Goździka /int. od rodziny Kafarów/;
+Stanisławę Goleń /popogrzebowa/;
+ Jana Szczura /popogrzebowa/;
+Krystynę i Jana Woźniaków /int. od córki Elżbiety z rodziną/;
+Józefę i Władysława Kacprzaków;
+Piotra Gila;
+Zygmunta Galińskiego i rodziców Wolskich.
CZWARTEK 26. 05. 2011

18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 26/;
+Mariannę Pecynę w 15 rocz. śmierci, Stanisława, Walerię i Jana
Szamańskich oraz cr. Pecynów.
PIĄTEK 27. 05. 2011

18.00 Za +Mariusza Gieracha;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 27/.
SOBOTA 28. 05. 2011

18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 28/;
NIEDZIELA 29. 05. 2011

9.00 Za +Janinę Bąbol w 20 rocz. śmierci oraz dziadków Bąbolów i Bielickich;
+Teresę Jankowską /int. od dzieci/.
12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Bożeny i Mariana
Dąbrowskich w 25 rocz. ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 29/;

Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza

