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27 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 32 dzieci naszej Parafii przyjęły po
raz pierwszy Komunię św. Na stronach Informatora kilka migawek z tej pięknej
uroczystości. We wkładce - spotkania majowe przy kapliczkach i krzyżach
przydrożnych po str. północnej i na Os. Skarpa.
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Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i
przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

●●●
Dziękuj za dzieło stworzenia: Bóg stworzył człowieka na ziemi – na obraz
i podobieństwo Boże - podziękuj za swe życie, za jego dar, za rodziców, bliskich; za
chrzest, za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi - dziedzicami Boga – możemy mówić do
Niego Abba - Ojcze.
Dziękuj za dzieło odkupienia Jezusa, że nas do końca ukochał; za jego naukę
życia i miłości; za to, że jest dla nas drogą, prawdą i życiem. On jest obecny pośród
nas. Ofiaruje się nam i dla nas. Starajmy się odpowiedzieć na Jego miłość i być z Nim,
karmić się z Nim. Odpowiedzieć Mu: i ja, Panie, pragnę być z Tobą na zawsze.
Dziękuj za dzieło uświęcenia, przebóstwienia, za Ducha, który nam towarzyszy,
pociesza, uświęca, oczyszcza, prowadzi do tego abyśmy stawali się coraz bardziej
podobni do Jezusa.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.
2. W czwartek, 7 czerwca br., będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała.
W związku z tym bardzo proszę o przygotowanie poszczególnych ołtarzy:
I ołtarz przy posesji p. Rybak
– mieszkańcy Annopola;
II ołtarz przy remizie
- druhowie OSP;
III ołtarz przy posesji p. Ajdukiewicz – mieszkańcy Annowa;
IV ołtarz przy nowej kapliczce
– wspólnota o. Pio.
Zapraszamy całą asystę procesyjną łącznie z druhami OSP. Proszę pamiętać
o płatkach kwiatów dla naszych sypaczek, tzn. dziewczynek I Komun. I Rocznic.
Chłopcy I Komunijni przychodzą w garniturach.
3. Zapraszamy w piątek na kolejne spotkanie w ramach Kursu Przedmałżeńskiego.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dzieci, które z was wie, co uczynił Pan Bóg po stworzeniu świata siódmego dnia?
- Siódmego dnia Pan Bóg poszedł na Mszę świętą - odpowiada mała dziewczynka.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 04. 06. 2012

18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 29/.
WTOREK 05. 06. 2012

18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 30/.
ŚRODA 06. 06. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Juliana z racji 90 rocz. urodzin
Za +Mariannę w 11 rocz. śmierci, Zdzisława i Henryka Niedźwieckich oraz
dziadków Niedźwieckich i Kołodziejów;
+Zbigniewa Włodarczyka /int. od teściów Gradów/;
+Andrzeja Klimczaka /int. od córki Marty z rodziną/;
+Andrzeja Fornalczyka /int. popogrzebowa/;
+Jana Kaczmarczyka /int. od córki Magdaleny z rodziną/;
+Bogdana Rokickiego w 5 rocz. śmierci i Kamila Celigowskiego;
+Henryka Tkacza /int. od Janiny Świderek z rodziną/;
+Stanisławę w 7 rocz. śmierci i Jana Olczaków, Teresę Kacprzak oraz
cr. Olczaków i Haraśnych;
+Józefę Piorunowską /int. od wnucząt i prawnucząt/;
+Mariannę Skoneczną /int. od córki Cecylii z rodziną/;
+Helenę Żerek w 1 rocz. śmierci;
+Stanisławę Pietrzak /int. od córki Zofii z mężem/;
+Wandę Goździk /int. od chrześniaka z rodziną/;
+Józefę i Józefa Galińskich oraz Zofię i Jana Gierachów;
+rodziców Kacprzaków i teściów Kuleszów.
CZWARTEK 07. 06. 2012
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

9.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka w 14 rocz. śmierci oraz Juliannę i Jana
Marczyńskich;;
+Władysława Skonecznego /greg. 1/.
11.00 Za Parafian /procesja/.
PIĄTEK 08. 06. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 2/;
+Stefana Chudego /int. od syna Zdzisława z żoną/.
SOBOTA 09. 06. 2012

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Tymona i jego rodziców.
18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 3/.
NIEDZIELA 10. 06. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian;
+Władysława Skonecznego /greg. 4/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Konrada Wojtkiewicza z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Wasiak
/int. od uczniów kl. III B/.
18.00 Za +Grzegorza Żurańskiego w 7 rocz. śmierci i Stanisławę Zysiak;
+Edwarda Szymańskiego /int. od córki Elżbiety z rodziną/.

