PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18.04.2021 – 25.04.2021
Niedziela III Wielkanocna – 18.04.21
Kolekta miesięczna na prace remontowe w naszej parafii
7.30 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Wiktora Klein, ++ rodzeństwo, dziadków z 2
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 – Za + Józefa Wiesiołek w 30 dzień po śmierci.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Otylię Filusz, braci Jana i Pawła,
++ Walerię i Huberta Podolski, ++ dziadków z 2 stron.
Poniedziałek – 19.04.21
6.30 – Do B. Op. z podziękow. za dar małżeństwa w int. Wojciecha i Gabrieli
Płowucha z prośbą o opiekę Matki Boskiej na każdy dzień.
Wtorek – 20.04.21,
6.30 – Za ++ rodz. Stanisława i Marię Kościelny.
Środa – 21.04.21,
17.00 – Przygotowanie do I Komunii świętej
18.00 – Za + Agnieszkę Kulanek, Anastazję i Romana Gabrisz, ich rodziców
i rodzeństwo.
Czwartek – 22.04.21,
6.30 – Za + Łucję Kuźnik w 30 dzień po śmierci.
Piątek – 23.04.21,
6.30 – Za + Ruthę Koenig w I rocznicę śmierci.
Sobota – 24.04.21,
7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Martina oraz o opiekę Bożą i łaski
potrzebne dla jego rodziny.
17.00 – W jęz. niem.: Za ++ Gertrudę i Alojzego Barteczko.
Niedziela IV Wielkanocna – 25.04.21 – Niedziela Dobrego Pasterza
Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + Stefanię Geschlecht w I r. śmierci i za ++ rodziców z obu stron.
9.00 – Do Chrystusa Dobrego Pasterza za kapłanów (żyjących i zmarłych),
którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej
drodze i tych, którzy coś znaczą w naszym życiu.
10.30 – Suma: Do B. Op. i Matki Boskiej Królowej w int. rodziny Michalskich
o opiekę Matki Bożej i Boże błog.
Najbliższe wolne intencje: 29 kwietnia i 7 maja (6.30).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. W
rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o
to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte.
Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po
Biblię.
2. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy
wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy
udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych,
którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza (25
kwietnia), o godz. 9.00 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.
Można wypisać polecanych na karteczce i umieścić ją w koszyczki obok księgi.
3. Zwróćmy uwagę na to w jaki sposób przyjmujemy Komunię świętą,
szczególnie jeśli chodzi o czystość rąk (korzystajmy z płynów odkażających)
oraz ich ułożenie (lewą rękę wyciągamy płasko przed siebie i wspieramy ją
prawą ręką, którą następnie podnosimy hostię i wkładamy do ust.
4. Parafia otrzymała pewną ilość maseczek ochronnych oraz środków do
dezynfekcji rąk. Osoby, które są chciałyby otrzymać płyn lub maseczki proszę
o bezpośredni kontakt z ks. proboszczem. Pudełko z maseczkami wystawione
jest również na stoliku z gazetami.
5. Serdeczne podziękowania za troskę o czystość i wystrój naszej świątyni oraz
ofiary składane na potrzeby Kościoła. Dziękuję także tym, którzy z powodu
pandemii nie przychodząc do kościoła wspierają jego utrzymanie poprzez
ofiary przekazywane na konto naszej parafii. To trudny czas, w którym
umiejętność pomocy i dzielenia się dobrem jest szczególnie cenna. Bóg zapłać!
6. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
- Haczek Władysław, l. 74 z ul. Sucharskiego;
- Marchewka Andrzej, l. 69 z ul. Wodnej.
Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się
nawzajem słowami wiary i miłości.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …
6. W tym tygodniu patronuje nam:
– w piątek 23 kwietnia – św. Wojciech (956-997), biskup i męczennik, główny
patron Polski.
SENTENCJA TYGODNIA
Człowiekowi wydaje się, że kiedyś było lepiej. To niekoniecznie prawda, bo
nie umiemy docenić naszego dziś (Dorota Terakowska)

UŚMIECH TYGODNIA
Dwaj znajomi spotykają się na ulicy:
- Cześć, skąd idziesz?
- Od dentysty.
- Ile ci wyrwali?
- Pół tysiąca.
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII
„Ustanawiając Tajemnicę Eucharystyczną Chrystus Pan Krwią swoją
opieczętował Nowe Przymierza, którego jest pośrednikiem, jak kiedyś Mojżesz
krwią cielców opieczętować Stare (por. Wj 24,8). Jak bowiem opowiadają
Ewangeliści, w czasie Ostatniej Wieczerzy wziąwszy chleb, dzięki czynił i
łamał i dał im mówiąc: to jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie
na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten jest kielich.
Nowy Testament we krwi mojej, która za was będzie przelana” (św. Paweł VI).
OPOWIADANIE: Czy Ty?
Grupa handlowców udała się na delegację do Chicago. Zapewnili żony, że
spokojnie zdążą z powrotem na piątkową kolację.
Ale było tyle spraw do omówienia, że spotkanie się przeciągnęło; musieli więc
pędem udać się na lotnisko. Biegnąc przez halę odlotów, jeden z nich
niechcący potrącił stolik, na którym stał koszyk z jabłkami. Nie zatrzymując się,
dotarli na czas do samolotu i z westchnieniem ulgi zajęli swoje miejsca.
Wszyscy z wyjątkiem jednego. Ten przystanął, zajrzał w głąb swego serca i
znalazł współczucie dla dziewczynki, której przewrócono stragan z jabłkami.
Zamachał kolegom na pożegnanie i wrócił do hali. Ucieszył się, że tak zrobił.
Dziesięciolatka okazała się niewidoma.
Handlowiec pozbierał jabłka i spostrzegł, że kilka z nich się obiło. Sięgnął do
portfela i zwrócił się do dziewczynki:
- Proszę, tu masz dziesięć dolarów za szkody. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy
ci dnia.
Kiedy odchodził, dziewczynka zawołała za nim:
- Czy ty jesteś Jezusem?
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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ROZWAŻANIE
„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do
nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”.
Możesz nosić w sobie wspomnienie spotkania z Jezusem. To
wspomnienie może być tak żywe i barwne, że nie potrafisz zatrzymać Go dla
siebie, ale opowiadasz o nim, bo gdzieś z tyłu głowy masz przekonanie, że to
nie jest zarezerwowane tylko dla ciebie. Czy nie działo się tak, gdy
uczestniczyliśmy w jakiejś pielgrzymce albo wysłuchaliśmy intrygującego
kazania? I dobrze! Naszym świadectwem wzmacniamy wiarę w sercach ludzi,
których spotykamy, a czasami w ogóle ją budzimy. „Życie objawiło się – pisze
św. Jan - myśmy je widzieli i o nim świadczymy”.
Było dobrze, było pięknie! A jak jest teraz? Czy wspominanie spotkania
z Panem daje nam gwarancję, że kolejne spotkania będą równie, albo nawet
bardziej dla nas owocne? Co zrobić, aby nie pozostać w świecie
melancholijnego wracania do czasów przeszłych? Czy rzeczywiście „kiedyś
było lepiej”?
Może podobni jesteśmy do uczniów z dzisiejszej ewangelii, którzy
patrząc wstecz, nie potrafią rozpoznać Pana przychodzącego dzisiaj, tu i teraz?
Trud chwili obecnej nie jest wcale znakiem nieuchronnie zbliżającego się
schyłku naszego świata wiary, wartości, ale wyzwaniem – okazją do rozwoju,
w której obecny jest Chrystus.
Św. Ignacy z Loyoli podpowiada nam, że dzisiaj jest czas łaski, nie
wczoraj, ani jutro, ale teraz! Nie żyjmy więc tym co było, ani tym co będzie,
ale tym co jest. Pod płaszczem trudności ukryty jest Pan.

