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Etapy konsekracji Ołtarza i Kościoła
Poświęcenie wiernych i ołtarza, namaszczenie na spełnienie ofiary, złożenie kadzidła
i okadzenie, przykrycie obrusem i przyozdobienie, obdarowanie światłem.
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Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i
włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: "Gdyby On był
prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest
grzesznicą". Na to Jezus rzekł do niego: "Szymonie, muszę ci coś powiedzieć". On
rzekł: "Powiedz, Nauczycielu". "Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden
winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać,
darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?" Szymon
odpowiedział: "Sądzę, że ten, któremu więcej darował". On mu rzekł: "Słusznie
osądziłeś". Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: "Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi
stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem
namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje". Do niej
zaś rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone". Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić
sami do siebie: "Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?" On zaś rzekł do kobiety:
"Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju".
Tak długo przebaczamy, jak długo kochamy. I tak długo przepraszamy, jak długo
kochamy... Dlatego chcę Cię dzisiaj, Panie, przeprosić i podziękować Ci, że zawsze mi
przebaczasz. Przebacz, Panie, noce, w które nie czuwałem, przebacz myśli, których nie
kontrolowałem, przebacz skąpstwo, chciwość, obojętność, przebacz spojrzenia, nad
którymi nie panowałem, słowa bezmyślne i te ostre, surowe, nerwowe. Przebacz, że się
bałem, że nie ufałem, że uciekałem. Przebacz lęk. Przebacz złość. Przebacz każdy
grzech. Żałuję. Żałuję, bo kocham Ciebie... Ty wiesz, że Cię kocham...

Przykrycie Ołtarza ofiarnego obrusem i przyozdobienie go oraz oświetlenie Ołtarza
i Kościoła.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.
2. Młodzież, która była bierzmowana ostatnio, tzn. w lutym 2012 roku zapraszam na
obowiązkowe spotkanie w dniu 23 czerwca br. po Mszy św. o godz. 9.00.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

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

Pomnik
Tyle rzucono we mnie kamieni,
Że to niedługo w pomnik się zamieni.
Jan Sztaudynger

Na zdj. od góry: oddanie świątyni na chwałę Bogu przez posługę Jego Ekscelencji
Ordynariusza Diecezji Łowickiej Ks. Bp. F. A. Dziuby, podziękowania Mieszkańcom
i Księżom za dzieło budowy i urządzenie wnętrza oraz podpisanie „Aktu Poświęcenia
Kościoła” przez celebransów Eucharystii, projektantów i budowniczych Kościoła
a także władze Gminy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 17. 06. 2013

16.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.17/.
WTOREK 18. 06. 2013

18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.18/.
ŚRODA 19. 06. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pauliny i Marcina z racji 10 rocznicy
ślubu i ich córek.
Za +Antoninę Pawlak /greg.19/;
+Stanisławę, Henryka i Teodorę Duchnowskich, dziadków Bielickich
oraz Józefę Bielicką;
+Mariana Pietrzaka;
+Władysława Skonecznego w 2 rocz. śmierci, Wladysława Świecha
i rodziców Świechów oraz teściów Skonecznych;
+Władysława Włodarczyka /int. od rodziny Wójciaków/;
+Kazimierza Staszewskiego /int. od córki Joanny z rodziną/;
+Stanisławę Piaskowską /int. popogrzebowa/.
CZWARTEK 20. 06. 2013

18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg. 20/.
PIĄTEK 21. 06. 2013

18.00 Za + Antoninę Pawlak /greg. 21/.
SOBOTA 22. 06. 2013

9.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.22/;
17.00 Ślub – Weronika Jóźwik i Dawid Pęczek;
18.00 Ślub – Sylwia Czapla i Michał Rebzda;
19.00 Ślub – Joanna Rokicka i Piotr Lebczyński.
NIEDZIELA 23. 06. 2013

9.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.23/;
+Janinę, Kazimierza i dziadków Rybaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Adamowicza z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Wiesława z racji 30 rocz.
ślubu oraz Sylwii i Rafała z racji 5 rocz. ślubu.
18.00 Za +Jana i Tadeusza Lipskich oraz dziadków Lipskich i Jankowskich.

Po Eucharystii było wspólne biesiadowanie i zabawa przy dźwiękach orkiestry dętej
z Żelechlinka, występy „Aniołków” i zespołu „Czerniewiczanie”. Było uroczo!

