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Za nami miesiąc maj – miesiąc, w którym szczególnie wielbimy Maryję – matkę 
Chrystusa. Ale pozostaną nam wspomnienia ze spotkań modlitewnych przy 
kapliczkach. 
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EWANGELIA NA VII NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                                       Mt 28, 16-20 
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
    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. 

 
      Kiedy uczniów Chrystusa zaczęto nazywać chrześcijanami byli małą grupą 
zwolenników nowej religii. Prześladowani, wyszydzani, poniewierani, dla swojego 
Mistrza gotowi byli nawet na śmierć. Z biegiem lat coraz więcej ludzi wyznawało 
wiarę w to, że jedynym Zbawicielem człowieka jest Jezus Chrystus, który umarł, 
zmartwychwstał i kiedyś powróci, by sądzić żywych i umarłych. Bycie 
chrześcijaninem stawało się powodem do dumy. Dziś, po prawie dwóch tysiącach lat, 
jedna czwarta ludzkości nosi zaszczytne imię uczniów Chrystusa, chrześcijan. 
      Kim jest chrześcijanin? 
    Chrześcijanin - to człowiek wybrany przez Boga. o którym On nigdy nie zapomni. 
W świecie pełnym nieszczęść mamy możnego Orędownika w niebie. To wielka łaska... 
    Chrześcijanin - to człowiek obdarowany życiem wiecznym, bo zna jedynego, 
prawdziwego Boga oraz Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, i uwierzył, że 
Jezus przyszedł pełnić wolę Ojca. 
    Chrześcijanin - to człowiek, który modli się jak Apostołowie. Jeśli się nie modlimy, 
prawdziwe Boże życie w nas zamiera... 
    Chrześcijanin - to ten, kto trwa we wspólnocie, np. na Eucharystii. 
    Chrześcijanin - to ten, który dla imienia Chrystusa gotów jest przyjąć cierpienie i 
prześladowanie. Nie musimy się starać przypodobać światu za wszelką cenę. Mamy 
być wierni Ewangelii. 
    Być chrześcijaninem, należeć do Chrystusa, to naprawdę brzmi dumnie. W świecie, 
który oskarża chrześcijan o naiwność czy brak samodzielności w myśleniu, nie ma 
miejsca na obojętność. 

 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00. 
2. Dzieci I Komunijne zapraszam na próbę generalną w środę po Mszy św. o g. 18.00. 
3. Informuj ę, że w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. 8 czerwca br. o godz. 11.00 
    23 dzieci z naszej Parafii będzie przeżywać I Komuni ę św., a w tydzień później, 
    tj. 15 czerwca br. o godz. 12.00 – 35 dzieci Rocznicę I Komunii św. i Promocję 
    Ministrancką. W związku z tym zapraszam dzieci I Komun., rodziców i chrzestnych 
    do Sakramentu Pojednania w najbliższy piątek, tj. 6 czerwca br. o godz. 15.00, 
    a w najbliższy czwartek /5 czerwca br./ o godz. 15.00 rodziców dzieci I Komun. 
    do pomocy przy dokładnym sprzątaniu kościoła, myciu szyb i innych pracach 
    porządkowych. 
4. Czcicieli i sympatyków o. Pio zapraszam w najbliższy czwartek na Mszę św.  
    i adorację o godz. 18.00. 
5. W ten piątek, tj. 6 czerwca br. wypada I piątek miesiąca, dlatego zapraszamy do 
    Sakr. Pojednania od godz. 17.00. a po Mszy św. o godz. 18.00 na spotkanie 
    dzieci i młodzież należącą do Koła Żyw. Różańca. 
6. Przypominam o spotkaniu przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania 
    - II grupa – w piątek po Mszy św. o godz. 18.00 
7. Dnia 13 czerwca 2014 r. /piątek/ organizowana jest pielgrzymka do Lichenia. 
    Koszt pielgrzymki 80 zł/os. W ramach kosztu: przejazd, śniadanie, obiad  
    i ubezpieczenie. Zgłoszenia przyjmuje P. Barbara Skoneczna: 
                                        tel. komórkowy  – 51 83 72 918; 
                                        tel. stacjonarny  – 44 710 46 64. 
    Plan pielgrzymki w następnym numerze Informatora. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Katecheta pyta Jasia:  
- Ile jest sakramentów?  
- Sześć.  
- Mylisz się Jasiu, bo jest siedem.  
- A tatuś powiedział, że sześć, bo małżeństwo i pokuta to jeden sakrament. 

 
 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  02. 06. 2014 
18.00 Za +Jana Golenia– greg. 2 
                                                                     WTOREK 03. 06. 2014 
18.00 Za +Jana Golenia – greg. 3 
                                                          ŚRODA  04. 06. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Szymona Rybaka z racji 1 rocz. urodzin 
                 i jego rodziców; 
          Za + Kazimierza Grzelkę /int. popogrzebowa/; 
               +Zofię Sowik /int. od córki Wiesławy z rodziną/; 
               +Bogdana Jędrychowicza /int. od córki Ewy z rodziną/; 
               +Stanisławę, Jana i Sylwestra Olczaków, Teresę Kacprzak oraz 
                 cr. Olczaków i Haraśnych; 
               +Mariannę Skorzycką w 2 rocz. śmierci oraz cr. Skorzyckich 
                 i Gołębiowskich; 
               +Zofię Sęk w 1 rocz. śmierci, Adama, Bogumiła, Rozalię i Adama Rybaków  
                 oraz Zofię i Kazimierza Kutów; 
               +Jana Golenia – greg. 4 
               +Mariannę w 2 rocz. śmierci i Eugeniusza Skorzyckich. 
                                                               CZWARTEK  05. 06. 2014 
18.00 Czcicieli o. Pio. W intencjach własnych za wstawiennictwem o. Pio /int. KŻ. Róż. 
                  o. Pio/;  
          Za +Jana Golenia – greg. 5 
                                                          PIĄTEK 06. 06. 2014 
15.00 Spowiedź dzieci Komun. i rodziców. 
18.00 Za +Mariannę w 13 rocz. śmierci, Zdzisława i Henryka Niedźwieckich, 
                  dziadków Kołodziejów i Niedźwieckich; 
                +Jana Golenia – greg. 6 
                                                  SOBOTA  07. 06. 2014 
17.00 Ślub – Joanna Skorupińska i Michał Banaszczyk. 
18.00 Za +Jana Golenia – greg. 7 
 
                                                   NIEDZIELA 08. 06. 2014 
  9.00 Za Parafian zmarłych; 
               +Jana Golenia – greg.8. 
11.00 W int. Dzieci Komunijnych. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny Marii Goździk w 18 rocz. urodzin. 
 
 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Stanisława Szewczyka  - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy 
                                          i miłości.  
 
 


