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Kaplica cmentarna.
Na tle lasu prezentuje się malowniczo. To tu będzie odprawiana Eucharystia
np. w Uroczystość Wszystkich Świętych.
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Jezus został uniesiony do nieba
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Tak jest napisane: «Mesjasz będzie cierpiał i
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy». Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w
mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka".
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z
wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i
błogosławiąc Boga.
Rozstanie z Chrystusem musiało budzić w sercach uczniów jakiś naturalny smutek i
z pewnością rodziło tę samą tęsknotę, którą odczuwa się przy każdym rozstaniu. Św.
Łukasz mówi nam, że apostołowie „z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie
stale przebywali, wielbiąc i błogosławiąc Boga". Tych kilka prostych zdań,
opisujących wniebowstąpienie Jezusa, pokazuje, że czas nie poszedł na marne. Po
smutku pierwszego rozstania, tego z Wielkiego Piątku, i po radości Pierwszego Dnia
Tygodnia, przychodzi czas dojrzałości w wierze. Apostołowie wiedzą, że wyszli ze
szkoły swego Mistrza, by podjąć to dzieło, które On rozpoczął.
Każda Msza św., modlitwa i słuchanie Słowa Bożego jest po to, byśmy z nowymi
siłami wracali do codziennych obowiązków. Każde spotkanie z Bogiem powinno
pobudzać entuzjazm w wypełnianiu codziennych obowiązków. Bo przecież „Pan Bóg
chce, abyśmy i tutaj byli szczęśliwi, pragnąc jednak wypełniać wszystko to, co odnosi
się do innego szczęścia".
Jak apostołowie, którzy wracali do Jerozolimy, musimy powracać do zwykłych
zajęć i codziennych obowiązków z radością, którą mają tylko ci, co spotkali Jezusa i w
Jego szkole uczyli się życia.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział pierwszy
WIERZĘ W BOGA OJCA

Symbole wiary
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
"WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"

36. Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna się od słów "Wierzę w Boga"? /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. Zapraszam na spotkanie Kandydatów na ministrantów w najbliższy poniedziałek,
tj. 13 maja po Mszy św. o godz. 18.00, a dzieci Rocznicowe i Kandydatów na
ministrantów we wtorek, tj. 14 maja po Mszy św. o godz. 18.00.
3. Dzieci I Komunijne zapraszam na próbę generalną w środę po Mszy św. o g. 18.00.
4. Informuję, że w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tj. 19 maja br. o godz. 11.00
35 dzieci z naszej parafii będzie przeżywać I Komunię św., a w tydzień później,
tj. 26 czerwca br. o godz. 12.00 - 32 dzieci Rocznicę I Komunii św. i Promocję
Ministrancką. W związku z tym zapraszam dzieci I Komun., rodziców i chrzestnych
do Sakramentu Pojednania w najbliższy czwartek, tj. 16 maja br. o godz. 16.00,
a w najbliższy piątek /17 maja/ o godz. 15.00 rodziców dzieci I Komunijnych do
pomocy przy dokładnym sprzątaniu kościoła, czyszczeniu granitu w prezbiterium,
myciu szyb i innych pracach porządkowych.
5. Prosimy o uporządkowanie grobów gdyż chcemy opróżnić kontenery.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Wiktora Mielewskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Nasze domowe życie
Z małej winy duże lawiny.
Jan Sztaudynger

Pierwsze stwierdzenie "Wierzę w Boga" jest ze wszystkich najbardziej podstawowe, od
niego zależą wszystkie pozostałe prawdy dotyczące człowieka i świata, i całego życia
człowieka wierzącego w Boga. 198-199
37. Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga?
Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: "Słuchaj, Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt 6,4); "bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny"
(Iz 45,22). Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" (Mk 12,29). Wyznanie, że
Jezus i Duch Święty są Bogiem i Panem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym
Bogu. 200-202; 228 /cdn/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 13. 05. 2013

18.00 Za +Pawła, Mariana, teściów Kaczmarczyków, Tadeusza Szymczaka oraz
Wiesława Pietrzaka;
+Jerzego Sołtysiaka /greg.13/.
WTOREK 14. 05. 2013

18.00 Za +Jana Włodarczyka w 21 rocz. śmierci, zm. z rodziny Włodarczyków
i Lesiaków;
+Jerzego Sołtysiaka /greg.14/.

ŚRODA 15. 05. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Anielę, Stanisława i Wiesława Kuta;
+ Jerzego Sołtysiaka /greg.15/;
+Zofię i Władysława Gierachów;
+Zofię, Mariannę i Jana Skonecznych;
+Seweryna, Władysławę i Stanisława Chwalińskich, Cecylię i Jana
Stępniarków, Halinę i Piotra Gilów oraz Kazimierę Klamżyńską;
+Zofię Hofman;
+Józefę Piorunowską w 1 rocz. śmierci i cr. Piorunowskich;
+Zofię Kryczka /int. od córki Hanny z rodziną/;
+Jacka Piotrowskiego /int. od cioci Zofii z rodziną/;
+Zofię Wiśniewską, Zygmunta Tomczyka i zm. z rodziny Haraśnych;
+Władysława Włodarczyka /int. od siostry Julii z rodziną/;
+Stanisława Staszewskiego /int. popogrzebowa/;
+Wacława Andrzejewskiego w 5 rocz. śmierci i Mariusza Kołodziejskiego;
+Stanisławę, Apolonię i Józefa Nowaków, Zofię Bors, Danutę Kotyńską
oraz Jerzego Przybyłka.
CZWARTEK 16. 05. 2013

18.00 Za +Wacława i Janinę Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską oraz
Stanisława Trębacza;
+Jerzego Sołtysiaka /greg.16/.
PIĄTEK 17. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.17/;
+Mariana Pietrzaka.
SOBOTA 18. 05. 2013

18.00 Za +Mariannę Skoneczną w 1 rocz. śmierci oraz Jana i Zofię.
+Jerzego Sołtysiaka /greg. 18/;
NIEDZIELA 19. 05. 2013
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Szymczak z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Sobczak i całej rodziny Sobczaków;
Za +Mariannę i Józefa Fijałkowskich, Andrzeja Kutę oraz dziadków
Fijałkowskich i Suskich;
+Jerzego Sołtysiaka /greg. 19/;
+Michalinę i Tadeusza Judów;
+Zofię Kryczka /int. Koła Żywego Różańca z Dąbrówki/;
+Naomię i Nadię oraz ich rodziców;
+Ewę i Marcina Goleniów, Stefana Szadkowskiego, Józefę Bielicką oraz
Halinę Pałągiewicz;
+Józefa Skonecznego /int. od rodziny Rybaków/;
+Stanisława Staszewskiego /int. od wnucząt z rodzinami/;
+Józefę Marczak w 4 rocz. śmierci;
+Anielę i Tadeusza Kaczmarczyków.
11.00 W int. Dzieci Komunijnych.
18.00 Za zmarłych z rodziny Adamowiczów, Wójciaków, Tusów i Bolejków.

