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19 maja – wtorek. Młodzież naszej Parafii przyjmuje Sakrament Bierzmowania.
Sakr. Bierzmowania udzielał J.E. Ks. Bp Józef Zawitkowski.
Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie
o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym przez
nakreślenie znaku krzyża na czole oraz gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący
pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu
bierzmowanego.
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Jezus daje Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój
wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane".
Jezus Chrystus wstąpił do Nieba. Tą uroczystość celebrowaliśmy tydzień temu. I ten
Jezus, który wstąpił do Nieba z tego Nieba wraz ze swoim Ojcem posłał nam obiecany dar:
Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej ma szczególne zadanie do spełnienia. Jest
dawcą nadziei i źródłem Bożej miłości. Obdarza nas darami naturalnymi jak talenty czy
zdolności, a także szczególnymi darami – charyzmatami. Prócz człowieka, Duch Świety
działa we wspólnocie ludzi jakim jest Kościół. Kościół jest przez Niego budowany
i stanowi Jego mieszkanie. Jest jego Nauczycielem, ożywia, pomagając w wewnętrznym
rozwoju i działa w nim przez Słowo Boże i sakramenty.
Z tych 12 apostołów którzy wyruszyli dziś wyrosła potężna grupa około 1,5
miliardowej społeczności chrześcian. O roli naszego rodaka, Jana Pawła II, nie trzeba
nikomu myślącemu wspominać. Ani też o Duchu Świętym i Jego działaniu w tle. Bo bez
niego nic by się nie wydarzyło.
Duch Święty jest ze mną, otrzymałem Go na mocy sakramentów chrztu
i bierzmowania, chce mi dać swe dary i owoce. Pytanie tylko czy ja osobiście jestem
gotowy Go przyjąć i otworzyć się na Niego i Jego działanie.

OGŁOSZENIA

1. We wtorek, 19 maja br. gościliśmy w naszym kościele J.E. Ks. Bpa Józefa
Zawitkowskiego w związku z Sakramentem Bierzmowania przez naszą młodzież.
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział i modlili się w tej uroczystości parafialnej.
2. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej Parafii przeżywamy także Pierwszą
Komunię Świętą o godz. 11:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12:00. Dzieci, które
przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc otoczmy wszyscy serdeczną
modlitwą. Dzieci komunijne i rodziców zapraszamy w nadchodzącym tygodniu na
codzienną Mszę św. w ramach białego tygodnia.
3. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny, także czas
na spowiedź i Komunię wielkanocną. Dziś można uzyskać odpust
zupełny za
publiczne odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Od jutra rozpoczynamy
w liturgii okres zwykły.
4. W poniedziałek, 25 maja br., po Mszy św. odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci
celebrujących rocznicę I Komunii świętej. Uroczystość rocznicowa odbędzie się
w niedzielę, 31 maja br. o godz. 12:00.
5. W czwartek, 4 czerwca br. będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. W związku z tym bardzo proszę Radnych Parafialnych z Dąbrówki, Gaju
i Józefowa oraz mieszkańców ul. Wschodniej o kontakt w celu ustaleń dotyczących
przygotowania ołtarzy na procesję.
6. W dniu dzisiejszym zbierane są do puszek ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
7. Dziękujemy za ofiary na inwestycje: Stanisławów Studziński 130 zł, oraz na tacę
w ubiegłą niedzielę w wysokości 1213,00 zł. Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Czy mogę przymierzyć tę sukienkę na wystawie?
- Oczywiście, ale mamy też i przymierzalnię.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 25. 05. 2015 r.

święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
18:00 – za + Jacka Melę (int. od chrześnicy Roksany).
Nabożeństwo majowe
WTOREK, 26. 05. 2015 r.

wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana
DZIEŃ MATKI

18:00 – za + Czesławę i Mariana Skonecznych oraz Jerzego Piotrowskiego.
Nabożeństwo majowe
ŚRODA, 27. 04. 2015 r.

18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 22 lipca 2015 r./:
- o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Katarzyny;
za + Sławomira Owczarskiego z ok. ur. (int. od żony i dzieci) i Zofię Owczarską;
+ Mariannę Pecyna w 19 roczn. śm., Wiktorię, Jana i Stanisława
Szymańskich;
+ Piotra Droździuka.
Nabożeństwo majowe
CZWARTEK, 28. 05. 2015r.

święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18:00 – za + Kazimierza Sochę (int. od sąsiadów Głobińskich i Rosłańców).
Nabożeństwo majowe
PIĄTEK, 29. 05. 2015 r.

wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
18:00 – za + Zofię Szymańską (int. od syna Zdzisława z rodziną).
Nabożeństwo majowe
SOBOTA, 30. 05. 2015 r.

18:00 – za + Anetę Sputowską.
Nabożeństwo majowe
NIEDZIELA, 31. 05. 2015 r.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
9:00 – za + Cecylię Sosnowską (int. od parafian).
12:00 – za + Wandę w 3 roczn. śm., Kazimierza Goździk.
18:00 – za + Stanisławę i Tadeusza Kaczmarczyków oraz Grzegorza.
Nabożeństwo majowe

Kochane Mamy,
w dniu Waszego święta życzymy błogosławieństwa
Bożego, dużo radości i miłości dla Was i waszych Rodzin.
Redakcja.

