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W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 35 dzieci naszej Parafii przyjęło do swojego
serca po raz pierwszy Pana Jezusa.
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Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Duch z mojego weźmie i wam oznajmi
Jezus powiedział swoim uczniom: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i
wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
bierze i wam objawi".

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...
Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Nieustannie, często nie zdając sobie z tego sprawy, wyznajemy naszą wiarę w Trójcę
Świętą. I stajemy wobec tajemnicy. Nie jesteśmy w stanie pojąć, jak jeden Bóg może
istnieć w Trzech Osobach.
Skąd w ogóle wiemy, że jeden Bóg, a Trzy Osoby Boskie? Kto to wymyślił?
Nikt.
Wierzymy w to, ponieważ sam Bóg te prawdę objawił. I wcale nie od razu. Właściwie
dopiero przyjście na świat Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego dało nam, ludziom,
pewność wiary, że Trójca Święta rzeczywiście istnieje. Próżno jednak szukać w Piśmie
Świętym słowa „Trójca”. To jest słowo wymyślone przez ludzi.
Według św. Augustyna tajemnica Trójcy Świętej odsłania nam wewnętrzne życie Boże
- Boże poznanie i Bożą miłość. Bóg Ojciec poznając siebie, tworząc myśl o sobie,
wypowiadając słowo, kształtując swój najdoskonalszy obraz rodzi Syna, przekazując
Mu w całości swoją boską naturę. Syn Boży pochodzi więc od Ojca przez prawdziwe
zrodzenie o charakterze intelektualnym, tzn. na drodze poznania. Jest
najdoskonalszym obrazem Ojca, gdyż ma tę samą naturę co Ojciec. Różni się od Ojca
wyłącznie tym, że od Niego pochodzi. Bóg Ojciec i Syn Boży miłują się wzajemnie
miłością najdoskonalszą i wyrazem tej miłości jest Duch Święty. Duch Święty pochodzi
więc od Ojca i Syna jako tchnienie ich wzajemnej miłości, jako więź, która ich zespala
w jednej Bożej wspólnocie. Duch Święty, będąc wyrazem nieskończonej miłości Ojca i
Syna, ma tę samą naturę Bożą i różni się od Nich wyłącznie tym, że od Nich pochodzi.
Trudne to słowa.
Czy ja muszę wierzyć w Trójcę Świętą, skoro to takie trudne do pojęcia? Wiara w
jednego Boga w Trzech Osobach wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych religii.
Skoro jesteśmy chrześcijanami, skoro zostaliśmy ochrzczeni, to zostaliśmy wezwani do
uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. Przez łaskę chrztu Boskie Osoby uczyniły sobie
niebo w ludzkiej duszy, aby w niej mieszkać zawsze, o ile człowiek na to pozwoli.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.
2. W czwartek, 30 maja br. będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała. W związku
z tym bardzo proszę o przygotowanie poszczególnych ołtarzy:
I ołtarz przy posesji P. Rybak
- mieszkańcy Czerniewic z ul. Mazowieckiej;
II ołtarz przy remizie
- druhowie OSP;
III ołtarz przy posesji P. Ajdukiewicz - mieszkańcy Czerniewic z ul. Południowej;
IV ołtarz przy nowej kapliczce
- mieszkańcy z ul. Szkolnej, Północnej
i Domu Nauczyciela.
3. Informuję wszystkich Parafian modlących się przy krzyżach i kapliczkach, że jak
co roku, odwiedzę ich wraz z Par. Zesp. „Caritas”. Objazd rozpoczniemy od g.19.00
- we wtorek, strona południowa, odwiedzimy w kolejności: Annów, Mała Wola, Gaj,
Wielka Wola, Dąbrówka, Czerniewice – Oś. Skarpa;
- w środę, str. północna, odwiedzimy w kolejności: Studzianki, Annopol,
Stanisławów St., Teodozjów.
4. Dzieci z paraf. grup tanecznych „Małe Aniołki” i „Angels” wystąpią 2 czerwca br.
w parku w ramach Powiatowego Konkursu Kulinarnego po g. 15.00.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Stanisława Piaskowska – pokój jej duszy.

UŚMIECHNIJ SIĘ

O żonie
Żona to kobieta,
szara jak reneta,
Im skromniejsza,
Tym przyjemniejsza.
Jan Sztaudynger

Podczas ceremonii pogrzebowej znanego bogacza w kondukcie pewna kobieta bardzo
głośno płacze. Na cmentarzu podchodzi do niej inny uczestnik ceremonii i mówi:
- Szczerze pani współczuję... rozumiem pani ból... wnioskuję, że to bliska rodzina?
- Właśnie nie!... i dlatego płaczę!
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 27. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.27/;
+Andrzeja Pecynę i Zdzisława w 11 rocz. śmierci oraz cr. Pecynów
i Kwiatkowskich.
WTOREK 28. 05. 2013

18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.28/;
+Janinę Bąbol, Cecylię i Stefana Bielickich oraz Kazimierę i Stanisława Pryć.
ŚRODA 29. 05. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.29/;

+Kazimierza Staszewskiego /int. od syna Krzysztofa z żoną/;
+Mariannę Pecyna w 17 rocz. śmierci oraz Wiktorię, Jana i Stanisława
Szymańskich;
+Konstantego, Juliannę, Czesława, Józefa i Józefę Goleniów;
+Stanisławę, Antoninę i Szczepana Filipczaków oraz Franciszkę i Franciszka
Harasznych;
+Stanisławę Piaskowską /int. od córki z mężem/;
+Bronisławę Karczmarek.
CZWARTEK 30. 05. 2013
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

9.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.30/.
11.00 Za Parafian /procesja/.
PIĄTEK 31. 05. 2013

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Ernesta Gieracha z racji 10 rocz. urodzin;
Za +Anetę Sputowską.
SOBOTA 01. 06. 2013

18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg. 1/;
+Józefę i Władysława Kacprzaków oraz teściów Kuleszów.
NIEDZIELA 02. 06. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Sobczak i cr. Sobczaków.
Za +Antoninę Pawlak /greg. 2/;
+Jana Niedźwieckiego w 20 rocz. śmierci, dziadków Góralów
i Niedźwieckich oraz cr. Bieńkowskich, Woźniaków i Wilków;
+Eleonorę i Antoniego Szczepańskich, Ewę Sekuła oraz teściów Perków;
+Mariannę w 12 rocz. śmierci, Zdzisława i Henryka Niedźwiedzkich oraz
dziadków Kołodziejów i Niedźwiedzkich;
+Czesława Golenia i Jana Boneckiego oraz rodziców Goleniów i Boneckich;
+Dariusza Bisa /int. od rodziny Skonecznych/;
+Józefa Kuśmirka w 20 rocz. śmierci;
+Zofię Kryczka /int. od syna Stanisława z rodziną/;
+Kazimierza Błąkałę /int. popogrzebowa/;
+Stefanię, Michała i Stanisława Pałągiewiczów oraz Mariannę Szurmańską;
+Władysława Włodarczyka /int. od syna Sławomira z żoną/;
+Stanisława Staszewskiego /int. od sąsiadów Trębaczów/;
+Mariannę Skorzycką w 1 rocz. śmierci;
+Mariusza Kościechę, cr. Kowalczyków i dusze w czyśćcu cierpiące;
+Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Antoniego i Janinę Skorupińskich;
+Franciszkę w 3 rocz. śmierci i Czesława Dulembów.
12.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Janiny Kuśmirek
w 80 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Adriany i Mariusza Goździk z racji
8 rocz. ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Piotra i Franciszka Słomskich;
+Bolesława Wójciaka i Stanisławę, Bronisława Szadkowskiego i Helenę
oraz Jana Augustyniaka.

