PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 06.06.2021 – 13.06.2021
Niedziela – 06.06.21, X Niedziela zwykła.
Kolekta na Seminarium Duchowne i utrzymanie obiektów kurialnych.
Po mszach św.: Zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + ojca Zygmunta Dzierżinga w 15 r. śm. ze wspom. jego
++ rodziców.
9.00 – Za + Andrzeja Marchewka od sąsiadów i znajomych z ul. Kosynierów
i Wodnej.
10.30 – Suma: Za + żonę Martę Bonsz, brata Piotra, szwagra Jana, ++ rodz.
Bonsz i Drost oraz ++ pokrew.
Poniedziałek – 07.06.21,
6.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Jerzego Kubocz o dar życia wiecznego oraz
za ++ dziadków Griner i Kubocz.
Wtorek – 08.06.21, św. Jadwigi Królowej
6.30 – Za + Władysława Haczek od Stanisława i Doroty Bielka.
Środa – 09.06.21, Msza szkolna
18.00 – Za + męża Pawła Koptoń w II r. śm.
Czwartek – 10.06.21, Zakończenie (dawnej) Oktawy Bożego Ciała
6.30 – Za + Witolda Głowackiego z ok. 30 dnia po śmierci.
18.00 – Za + Franciszka Lechowicz od wnuczek.
Procesja eucharystyczna wokół kościoła. Nabożeństwo do NSPJ.
Piątek – 11.06.21, Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie.
6.30 – Za ++ Edmunda i Gertrudę Dreszer, ich synów Henryka, Rudolfa
i + Bernarda Karwat.
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Za Rodzinę Najśw. Serca Pana Jezusa i ++ współsiostry.
Sobota – 12.06.21, Niepokalanego Serca NMP
7.00 – Za + Helenę Szweda, ++ rodziców Annę i Ryszarda Kuberczyk, ++
dziadków i pokrew. z obu stron.
14.00 – Ślub konkordatowy: Machura Justyna i Smarzoch Paweł

Niedziela – 13.06.21, XI Niedziela zwykła.
Miesięczna kolekta na prace remontowe i renowacyjne w naszej Parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej za Róże Różańcowe naszej Parafii.
9.00 – Za ++ rodz. Marię i Alfonsa Vogel.
10.30 – Suma: Za + męża Pawła Kubus w I rocznicę śmierci.
15.00 – Nabożeństwo fatimskie z procesją.
Najbliższe wolne intencje: 19.06 (17.00 j. niem.), 27.06 (9.00).
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia
duchowego. Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który
daje życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas
nie zapomina i stale czuwa nad nami.
2. Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska
wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest
kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r. Przed
kościołem możemy złożyć ofiary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
3. W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to
także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ustanowionym z
inicjatywy św. Jana Pawła II w 1995 r. Kult Serca Bożego najbardziej wyraża
się w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i
pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech ten proces
dokonuje się w nas nieustannie.
4. W piątek za pobożne i publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa możemy zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
5. Zapraszamy chętnych do grona ministrantów i Marianek. Zgłoszenia u
księdza Proboszcza.
6. Parafia zatrudni osobę do koszenia traw i innych prac w Parafii. Zgłoszenia
w kancelarii parafialnej.
7. Każde prace dotyczące stawiania lub zmiany pomników nagrobnych na
naszym parafialnym cmentarzu należy wcześniej zgłosić i uzgodnić w biurze
parafialnym.
8. Bardzo serdecznie dziękuję przygotowującym w tym roku ołtarze, dzieciom,
Liturgicznej Służbie Ołtarza, prowadzącym śpiewy i modlitwy, panom od
baldachimu oraz wszystkim uczestnikom mszy św. i procesji, również za
przystrojone domy i mieszkania, które są wyrazem naszej wiary i miłości do
Boga, który żyje dla nas w Najświętszym Sakramencie.
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SENTENCJA TYGODNIA
Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się. (Paul Heyse)

UŚMIECH TYGODNIA
Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym
kobiercu. Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony mętnie duka odpowiedzi.
- Pani zdała, a pan musi jeszcze raz przyjść za miesiąc.
Para przychodzi po tygodniu.
- Przecież mówiłem: za miesiąc!
- Księże proboszczu, to nie tamten! Znalazłam takiego narzeczonego, co zna ten
katechizm na pamięć!
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego błogosławieństwa
wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Wielu z nas świetnie pamięta piosenkę „Forever young” zespołu
Alphaville, która przez lata gościła w głośnikach radioodbiorników. „Na
zawsze młodzi” – tytuł tej piosenki stał się (często nieuświadomionym) mottem
naszych czasów. Boimy się uciekającego czasu i nieuchronnie zbliżającej się
starości. Czujemy się potrzebni dopóki jesteśmy zdrowi i sprawni. Gdy ciało
zaczyna się buntować, w sercu pojawia się niepokój, chociażby dlatego, że nie
chcemy być „kłopotem” dla naszych bliskich. Czy więc warto na ślepo
naśladować trendy współczesnego świata, przedłużając w nieskończoność to,
co nazywamy młodością? A może bunt wobec starości i choroby to przejaw
pychy? Nie potrafię się zgodzić na to, że czas biegnie tak, a nie inaczej, więc
moje serce odczuwa żal do Tego, który ten świat tak wymyślił. Czy nie byłoby
prościej, gdybym ja sam decydował o tym, kiedy pojawią się zmarszczki,
bolące kolana i wypadające włosy?
Św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” napisał: „To przemijanie ma
sens!”. Dlaczego? „Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten,
który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” – odpowiada św. Paweł w 2
Liście do Koryntian.
Każdy przyjaciel Jezusa doświadcza z jednej strony nieudogodnień
związanych z upływem czasu, ale z drugiej strony widzi, że każdego dnia Bóg
przychodzi do niego w inny, nowy sposób. „Nie wyczerpała się litość Pana,
miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność” (Lm 3,
22-23). Nawet jeśli wydaje nam się, że dużo już przeszliśmy i sporo w naszym
życiu już rozumiemy, to jednak każdy dzień, choć może podobny tysiącu
innych, niesie ze sobą coś nowego. A Bóg choć niezmienny i wciąż ten sam
daje nam się poznać i doświadczyć w nowy sposób.

