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Aby świątynia nie była nam obca
/Cd./Idąc od głównego wejścia, na końcu nawy głównej jest prezbiterium, czyli
wyodrębnione architektonicznie miejsce, gdzie stoi ołtarz. Ołtarz to rodzaj stołu, na
którym sprawowana jest ofiara eucharystyczna, blat tego stołu bywa nazywany
mensą. Na ołtarzu jest biały obrus - to znak szczególnej czci dla postaci
eucharystycznych: Chleba i Wina, wyraźnie oddzielenie świętych Postaci od zwykłej
codzienności /cd. str. 2/.
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J 15,9-17

Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

●●●
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do realizacji Jego miłości, tej, którą dawał
przez całe swoje ziemskie życie i którą obdarowuje nas nieustannie. Każdy dzień jest
szansą, by dawać ludziom Jezusową miłość, o której św. Paweł mówi, że jest cierpliwa,
łaskawa, nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Jezusowa miłość
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma. Z realizacji takiej miłości będziemy odpowiadali przed Bogiem.

/cd./Podczas Liturgii Mszy św. ministranci
przynoszą do ołtarza kielich, na którym leży
puryfikaterz, patena, palka i korporał, a
czasem na tym wszystkim kładzie się jeszcze
ozdobny welon w kolorze liturgicznym. Kielich
jest wykonany najczęściej z metalu, zawsze musi
być pokryty od wewnątrz substancją, która nie
koroduje z winem (najczęściej jest to cienka
warstwa złota lub srebra, czasem może to być
masa perłowa). Puryfikaterz (nazwa pochodzi
od łacińskiego słowa puryfico = czyszczę) to
element tak zwanej bielizny kielichowej, który
służy do czyszczenia kielicha albo puszki (jest to
kielich z pokrywką - naczynia służącego do przechowywania komunikantów, małych
hostii, puszka z łaciny bywa też nazywana cyborium). Puryfikaterz wykonany jest z
białego płótna, ma wymiary około 40 na 25 cm i jest zaprasowany po złożeniu wzdłuż
na trzy części /cdn./.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po
Mszy św. o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach.
2. W niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam na spotkanie dzieci I Komunijne
z rodzicami.
5. Informujemy, że dnia 2 czerwca planowany jest wyjazd do Lednicy. Można się
już zapisywać u Ks. Artura. Koszt wyjazdu – 50 zł. /zapisy do 27 maja/.
6.Informujemy, że w dniach 13 – 15 lipca br. planowana jest pielgrzymka na trasie
Toruń – Gdańsk – Oliwa – Sopot. Koszt 270 zł/os. Przedpłata 70 zł/os. Zapisy
u p. Barbary Skonecznej, tel. komórkowy 51 83 72 918.
Orientacyjny plan pielgrzymki:
Dzień I
- 5.00 - 5.30 Msza św. w kościele Czerniewice;
- 5.30 – 9.30 Przejazd Czerniewice – Toruń /w przerwie śniadanie/;
- 9.30 - 13.00 Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem;
- 13.00 - 15.00 Przejazd Toruń – Gniew /w przerwie obiad/;
zwiedzanie Zamku Zakonu Krzyżackiego /z przewodnikiem/;
spacer po Gniewie /z przewodnikiem/;
- 17.20 – 17.50 Przejazd Gniew – Pelplin;
zwiedzanie Bazyliki Katedralnej /z przewodnikiem/;
- 19.00 – 20.00 Przejazd do Gdańska;
Zakwaterowanie, kolacja i spotkanie integracyjne w świetlicy
miejsca noclegowego.
Dzień II
6.30 Pobudka.
- 7.00 – 7.45 Msza św. w kościele św. Jakuba,
- 7.45 – 8.45 Śniadanie;
- 9.00 – 15.00 Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem oraz przejazd statkiem na
Westerplatte i z powrotem,
- 15.30 – 16.30 Obiad w miejscu noclegowym;
- 16.30 – 21.00 Spacer po plaży nadmorskiej, kąpiel w morzu i in. atrakcje;
- 21.00 – 22.00 Kolacja i spotkanie integracyjne w świetlicy miejsca noclegowego.
Dzień III
6.30 Pobudka.
- 7.00 – 8.00 Śniadanie;
- 8.00 – 8.30 Przejazd do Oliwy;
- 8.30 – 9.30 Msza św. w Katedrze Oliwskiej;
- 9.30 – 9.50 Przejazd Oliwa – Sopot;
- 9.50 – 14.00 Zwiedzanie Sopotu: Opera leśna, molo, Monciak - deptak sopocki,
Krzywy Dom, kościół św. Jerzego.
- 14.00 – 22.00 Sopot – Czerniewice /w przerwie posiłek/.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Mym skromnym zdaniem.
Nie zawsze trzeba mieć za drania
Tego, co jest innego zdania.

Jan Sztaudynger

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 14. 05. 2012

18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 8/;
+Edwarda Szymańskiego /int od żony/.
WTOREK 15. 05. 2012

18.00 Za +Zofię Hofman;
+Zygmunta Tomczyka /greg. 9/.
ŚRODA 16. 05. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny.
Za +Mariannę i Józefa Fijałkowskich oraz Andrzeja Kutę;
+Stanisławę, Aurelię i Wiesława Kutów;
+Zygmunta Tomczyka /greg. 10/;
+Tadeusza Grzelkę /int. od rodziny Miniatorskich/;
+Zbigniewa Włodarczyka /int. od szwagra Mariana z rodziną/;
+Jana Włodarczyka w 21 rocz. śmierci, cr. Włodarczyków i Lesiaków;
+Zofię i Piotra Lewandowskich /int. od dzieci/;
+Andrzeja Klimczaka /int. popogrzebowa/;
+Edwarda Szymańskiego /int. od teściów z rodziną/;
+Wacława Andrzejewskiego;
+Andrzeja Fornalczyka /int. od wnuczki Joanny z rodziną/;
+Zbigniewa Rybaka;
+Pawła w 10 rocz. śmierci, Mariana, teściów Kaczmarczyków, Tadeusza
Szymczaka oraz Wiesława Pietrzaka;
+Jana Kaczmarczyka /int. od żony/.
CZWARTEK 17. 05. 2012

18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 11/;
+Stefana Chudego /int. popogrzebowa/.
PIĄTEK 18. 05. 2012

18.00 Za + Zygmunta Tomczyka /greg. 12/;
+Stefana Chudego /int. od rodziny Błażejewskich i Kiedrzyńskich/.
SOBOTA 19. 05. 2012

18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 13/;
+Stanisława Maszewskiego /int. od siostry Józefy z rodziną/.
NIEDZIELA 20. 05. 2012

9.00 Za +Kazimierza i Sławomira Jacaków, cr. Jacaków i Koprzaków;
+Zygmunta Tomczyka /greg. 14/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ks. Krzysztofa z racji 20 rocznicy Święceń
Kapłańskich;
O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Jana Staroń w 30 rocz. ślubu
/int. od dzieci/.
18.00 Za +Mariusza Gieracha.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Joannę Goleń - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Jan Kaczmarczyk i śp. Henryk Tkacz - pokój ich duszy.

