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23 maja – niedziela. Dzieci naszej Parafii przystępują do Pierwszej Komunii Świętej.
W naszej Parafii święto. Dzieci /na zdj. w odświętnych strojach/ przystąpią po raz pierwszy
do Komunii św. Ks. Proboszcz Kan. dr Adam Kostrzewa zaprasza dzieci na pierwszą
Ucztę Eucharystyczną.
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Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
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".
Dziś warto być posłusznym liturgii Kościoła, a ona zaprasza – wołaj: „chwała Bogu,
który był, jest i przychodzi”. Jesteśmy zaproszeni do modlitwy uwielbienia. Najczęściej
prosimy o coś. Nasze życie jest ciągłą żebraniną. Dziękuj za dzieło stworzenia: Bóg
stworzył człowieka na ziemi – na obraz i podobieństwo Boże - podziękuj za swe życie, za
jego dar, za rodziców, bliskich; za chrzest, za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi - dziedzicami
Boga – możemy mówić do Niego Abba - Ojcze. Eucharystia to miejsce dziękczynienia.
Dziękuj za dzieło odkupienia Jezusa, że nas do końca ukochał; za jego naukę życia
i miłości; za to, że jest dla nas drogą, prawdą i życiem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus
mówi: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On jest
obecny pośród nas. Ofiaruje się nam i dla nas. Starajmy się odpowiedzieć na Jego miłość
i być z Nim, karmić się z Nim. Odpowiedzieć Mu: i ja, Panie, pragnę być z Tobą na
zawsze.
Dziękuj za dzieło uświęcenia, przebóstwienia, za Ducha, który nam towarzyszy,
pociesza, uświęca, oczyszcza, prowadzi do tego abyśmy stawali się coraz bardziej podobni
do Jezusa.
Słowo zaprasza dziś: uwielbiaj, ale też – idź i chrzcij w imię Najświętszej Trójcy. Idź
i chrzcij, to znaczy przekazuj wiarę. Staraj się mówić o Bogu – swoim życiem: „Strzeż Jego
praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić”. Najświętsza Trójca, która objawiła się
w twoim życiu, objawia i będzie się objawiać. Uwielbiaj za to Najświętszą i Niepojętą
Trójcę! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Bogumił Chojnowski, kawaler z par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy
i Marta Ewa Szczur, panna z parafii tutejszej, zapowiedź I;
Rafał Marcin Leszczyński, kawaler z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie
Maz. i Agnieszka Agata Dąbrowska, panna z parafii tutejszej, zapowiedź I.

Radosnych chwil w gronie bliskich i rówieśników oraz błogosławieństwa Bożego z okazji
DNIA DZIECKA
wszystkim dzieciom w parafii
życzy Redakcja

OGŁOSZENIA

1. Zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w Nabożeństwach
Czerwcowych ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po mszy wieczornej, a także do
wspólnej modlitwy litanią do Serca Jezusowego przy kapliczkach.
2. W czwartek, 4 czerwca br. będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 12:00 pójdziemy w procesji do czterech
ołtarzy. Za pobożny udział w procesji eucharystycznej można
uzyskać odpust
zupełny. Bardzo proszę dziewczynki które przystąpiły w tym roku do I Komunii św.
oraz obchodzące rocznicę I Komunii świętej o udział w procesji w strojach
komunijnych i sypanie kwiatów. Próba sypania kwiatów
odbędzie się w czwartek
o godzinie 11:30 przy kościele od strony zakrystii. Prosimy także wszystkich
o zebranie i przyniesienie płatków kwiatów do sypania.
3. W piątek, 5 czerwca br., przypada pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. odbędzie się
ostatnie przed wakacjami spotkanie Dziecięcego i Młodzieżowego KŻR.
4. W sobotę, 6 czerwca br. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie ministrantów.
5. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary na budowę i remonty kościołów w naszej
diecezji.
6. Planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Niepokalanowa - 20 czerwca br. Szczegóły
programu i koszty przejazdu w nast. numerze Informatora.
7. Dziękujemy za ofiary na inwestycje: Paulinów – 120 zł; Mała Wola – 290zł; Dzielnica
150; Nowe Studzianki 140; Gaj -20 zł; Wielka Wola 480; Dąbrówka 510
zł oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1964,20 zł. Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Na ławce w parku siedzą starszy pan i pani. Nawiązują rozmowę. Wreszcie pan proponuje:
- A może byśmy wpadli do mnie do domu? Mam wspaniałą kolekcję lekarstw...
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 01. 06. 2015 r.

wspomnienie św. Justyna, męczennika
Dzień Dziecka
18:00 – za + Kazimierza Sochę (int. od Barbary z dziećmi).
Nabożeństwo czerwcowe
WTOREK, 02. 06. 2015 r.

18:00 – za + Adama Krzysztofa Starucha (int. od kol. Kazimierza z Annopola).
Nabożeństwo czerwcowe
ŚRODA, 03. 06. 2015 r.

wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 29 lipca 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty i Wojciecha z ok.
20 roczn. zaw. Sakramentu Małżeństwa;
za + Zofię w 2 roczn. śm. i Stanisława Sęk (int. od córki Jolanty);
+ Andrzeja w 2 roczn. śm., Antoninę i Mariana Pawlaków oraz Joannę
i Józefa Woźniaków;
+ Adama Krzysztofa Starucha (int. od siostry Urszuli z mężem);
+ Janinę i Antoninę Skorupińskich, Mariannę i Stanisława Sawickich oraz
Stanisława;

+ Stanisławę Olczak w 10 roczn. śm., Jana, Mariana, Sylwestra Olczak,
Teresę Kacprzak, dziadk. Olczaków i Haraśnych.
Nabożeństwo czerwcowe
CZWARTEK, 04. 06. 2015r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
9:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Janiny i Michała
z ok. 1 roczn. zawarcia Sakr. Małżeństwa.
12:00 – za Parafian.
Procesja do czterech ołtarzy
PIĄTEK, 05. 06. 2015 r.

wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.
18:00 – za + Zofię Dąbrowską (int. od członkiń KŻR ze Stanisławowa i Teodozjowa.
Nabożeństwo czerwcowe
SOBOTA, 06. 06. 2015 r.

7:30 – O łaskę uświęcenia i umocnienie w wierze dla dzieci I-szo komunijnych
i bierzmowanej młodzieży z naszej Parafii – (intencja czcicieli o. Pio)
18:00 – za + Stefanię Dąbrowską (int. od bratowej Władysławy z dziećmi).
Nabożeństwo czerwcowe
NIEDZIELA, 07. 06. 2015 r.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
9:00 – za + Stefanię Dąbrowską (int. od s. Jana z żoną);
+ Mariannę i Stanisłąwa Pasików, Stanisławę Bis, Tadeusza, Stanisławę i Jana
Tomczyków;
+ Józefę Piorunowską w 3 roczn. śm. i Bolesława w 19 roczn. śm., zm.
c.r. Piorunowskich;
+ Mariannę w 14 roczn. śm., Zdzisława i Henryka Niedźwiedzkich, dziadk.
Niedźwiedzkich i Kołodziejów;
+ Franciszkę w 5 roczn. śm. i Czesława Dulembów;
+ Jana w 20 roczn. śm., Janinę, Zofię i Władysława Wojciechowskich,
dziadk. Wojciechowskich i Matyjaszków;
+ Eleonorę i Antoniego Szczepańskich, Ewę Sekuła, Jana i Jadwigę Perek;
+ Jana Niedzwiedzkiego z ok. 22 roczn. śm., rodz. Bieńkowskich,
dziadk. Góralów i Niedzwiedzkich, rodz. Woźniaków i Wilków;
+ Stefana Rudnickiego (int. od wnuka Tomka z rodz.);
+ Sławomira Owczarskiego (int. od Marty z rodz.);
+ Władysławę, Feliksa Kłos, Antoninę i Stanisława Sekułów, Jana
i Kazimierza Kobackich i Tadeusza Grzelkę;
+ Czesława Golenia, Jana Boneckiego, rodz. Goleniów i Boneckich;
+ Adama Krzysztofa Staruch (int. od mieszkańców Teodozjowa);
+ Zofię Dąbrowską (int. od wnuka Pawła, Krzysztofa i Mariusza z rodz.);
+ Mariannę w 3 roczn. śm. i Eugeniusza Skorzyckich.
12:00 – za + Arkadiusza Sabiniaka z ok. 17 roczn. śm.
18:00 – za + Stanisławę i Jana Goździk, zm. c.r. Dąbrowskich i Praglów oraz
Aldonę Szczepańską
Nabożeństwo czerwcowe

