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Święta Siostra Faustyna otrzymała od Boga dar – charyzmat głoszenia światu
miłosierdzia Bożego, uobecniania w świecie ewangelicznej wartości, jaką jest
miłosierna miłość Boga do każdego człowieka. Powiedział do niej Jezus – Dziś wysyłam
ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Mów światu o Moim miłosierdziu, niech
pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje (Dz. 848). Mów światu o Moim
miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na
dusze ludzkie. (Dz. 1074).
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J 14, 23-29

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".
Liturgia Słowa przynosi nam zapowiedź Ducha Świętego. Duch Święty uczy w
Kościele wzajemnego zrozumienia i łagodności, ukazując wszystkim duchowe
bogactwo każdego. Uczy wzajemnego dzielenia się darami duchowymi, których celem
jest jednoczenie ludzi. Moc Ducha Świętego, jak Boski Ogień, wypala z naszych serc
egoizm, pychę, zazdrość, chciwość, nieuporządkowane pragnienie przyjemności,
gniew, lenistwo. Jednocześnie ożywia życie każdego z nas darami mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Jego owocne działanie
przejawia się w czynach miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci, uprzejmości,
wierności, łagodności, opanowania (Ga 5,22n).
Duch Święty, jak Boski Budowniczy wspiera nas w codziennym trudzie budowania
„cywilizacji życia i miłości”. Mimo ludzkiej słabości, buduje i umacnia jedność między
ludźmi. Otwórzmy się na Jego działanie. On nas wszystkiego nauczy i przypomni nam,
że największym pragnieniem Chrystusa jest, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
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WIERZĘ

Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich
rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i
dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z
Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem
Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. /cd. str.3/

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 środę, tj. 8 maja zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 z racji uroczystości
św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
3. Zapraszamy w najbliższy piątek, tj. 10 maja na kolejne spotkanie Kursu Przedmałż.
4. W niedzielę /12 maja/ po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam na spotkanie dzieci
I Komunijne z rodzicami, a po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci Rocznicowe
i Kandydatów na ministrantów.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Marcin Gołębiowski, kaw. z par. Głuchów i Iwona Koper, panna z par. tutejszej;
Łukasz Jasiński, kaw. z Będkowa i Magdalena Szymańska, panna z par. tutejszej;
Marcin Adamowicz, kaw. z par. tutejszej i Katarzyna Zielska, panna z par. Strzelce.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Miłość bliźniego
Kocham bliźnich jak braci Gdy szczodrzy i bogaci.
Jan Sztaudynger

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w
przyszłym świecie. Amen.
Rozdział pierwszy
WIERZĘ W BOGA OJCA

Symbole wiary
33. Co to są Symbole wiary?
Są ułożonymi formułami, nazywanymi również "wyznaniami wiary" lub "Credo", za
pomocą których Kościół od samego początku w sposób syntetyczny wyrażał i przekazywał
swoją wiarę, posługując się językiem normatywnym i wspólnym wszystkich wiernych.
185-188; 192-197
34. Jakie są najstarsze Symbole wiary?
Są to symbole chrzcielne. Ponieważ chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego" (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich
odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej. 189-191
35. Jakie są najważniejsze Symbole wiary?
Są to Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym Kościoła
rzymskiego, i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański będący owocem dwóch pierwszych
soborów powszechnych w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381), który do dzisiaj
pozostaje wspólny dla wszystkich wielkich Kościołów Wschodu i Zachodu. 193-195 /cdn/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 06. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.6/.
WTOREK 07. 05. 2013

18.00 Za + Jerzego Sołtysiaka /greg.7/.
ŚRODA 08. 05. 2013
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Stanisława Filipczaka w 91 rocz. urodzin i za
+Stanisławę Filipczak.
Za +Stanisławę i Kazimierza Szymańskich, Karola, Antoninę i Wacława
Wojtkiewiczów oraz Anetę Sputowską;
+ Jerzego Sołtysiaka /greg.8/;
+Janinę i Stanisława Sobolewskich;
+Stanisławę i Stefana Sadurskich oraz Józefę i Andrzeja Woźniaków;
+Jerzego w 13 rocz. śmierci i teściów Gierańczyków, rodzinę Szymańskich,
dziadków Gwiazdowiczów i Lucjana Tworskiego;
+Stanisławę Kuśmirek i Stanisława Sienkiewicza;
+Stanisława, Mariannę i Mieczysława Sowików oraz dziadków Całów;
+Stanisławę Zysiak i Grzegorza Żurańskiego;
+Kazimierę Klamżyńską /int. od kuzynki Barbary/;
+Stanisława i Rafała Ziółkowskich oraz zm. z rodziny Michalskich;
+Władysława Włodarczyka /int. od żony/;
+Stanisława Staszewskiego /int. od syna z rodziną/.
CZWARTEK 09. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.9/;
+Władysławę i Feliksa Kłosów, Stanisława i Antoninę Sekułów, Jana
i Kazimierza Kubackich oraz Tadeusza Grzelkę.
PIĄTEK 10. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.10/;
+Władysława i Jana Dąbrowskich oraz Arkadiusza Sabiniaka.
SOBOTA 11. 05. 2013

17.00 Ślub – Marta Piotrowska i Arkadiusz Dziuda.
18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg. 11/;
+Henryka Tkacza w 1 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 12. 05. 2013

9.00 Za zmarłych Parafian.
+Jerzego Sołtysiaka /greg. 12/;
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Joanny Klimczak z racji 18 rocz. urodzin.
18.00 Za +Zofię Męcina oraz dziadków Męcinów i Skorupińskich;
+Marię Kwapisz /int. od koleżanek z Ośrodka Zdrowia/.

