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 INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
 10:00am      w intencji zmarłych i żyjących rodzicóww intencji zmarłych i żyjących rodziców        
 12:00pm   ++ Kazimierz Piotrowski, Jadwiga i Mieczysław
                  Kupczak
Poniedziałek/Monday              
Wtorek/Tuesday           
Środa/Wednesday                                          
8:00am   w intencji zmarłych i żyjących rodziców
Czwartek/Thursday              
8:00am   w intencji Parafian
Piątek/Friday                                         
8:00am  for health of Jane Milosch
7:30pm       /wolna intencja/                    
Sobota/Saturday                        
8:00am    
Niedziela   28. V.        
10:00am  o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eli i Jana
                 Marciniak i ich syna
12:00pm  dziękczynna z prośbą o dalsze Boże łaski dla
                 żywych członków rodzin Buda - Okręglak

 

Niedziela  –   21  . V  
10:00 –  A.Janiak
12:00 –  R.Dyhouse
Niedziela  –   28. V  
10:00 –  M.Michalski   
12:00 –  H.Zawadka
                             

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria  Boyland,  Elżbieta  Słomińska,  Kasia  Sosińska,
Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan Ziomek, Madelyn
(Maddie)  Cabatic,  Helena  Rakowska,  Jolanta
Kwiatkowska,  Andrzej  Bilski,  Marian  Mols,  Maria
Obrzut, Karol Klonowski, Lynn Tomkunas

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence,  chociaż  raz  w
roku  każda  rodzina  powinna  podjąć  taki  dyżur.  To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy i upieczenie ciasta), a
duża pomoc dla dobra wielu. Bóg zapłać! 

Dziękujemy kolejnym rodzinom za donację kwiatów do
naszego kościoła. Ofiarując kwiaty,  dbamy nie tylko o
piękno  wystroju  świątynii,  ale  wyrażamy  także  naszą

wdzięczność  Bogu  za  otrzymane  łaski. Ktokolwiek
chciałby  w ten  sposób  okazać swoją  miłość  Bogu,
proszony jest o kontakt z duszpasterzem. Bóg zapłać!

MAJ - Miesiąc Litanii Loretańskiej
Zachęcamy  do  udziału  w  Adoracji  Najświętszego
Sakramentu  i  modlitwy  litanijnej  za
wstawiennictwem  Najświętszej  Maryi  Panny w
każdy piątek o godzinie o 7:30pm.  

Siedem rad Karola Wojtyły 
na obecny czas

Nauczanie św. Jana Pawła II zawiera wiele cennych
wskazówek,  jak  dobrze  przeżyć  życie.  A  czego
możemy nauczyć się  patrząc  nas  okres  dzieciństwa
przyszłego Papieża? 
Oto siedem rad z okazji obchodzonej 103. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły.

1.Stawiaj Boga na pierwszym miejscu!
Karol Wojtyła wcześnie stracił siostrę, brata i mamę.
Ojciec  przyszłego  papieża  zabierał  syna  do
sanktuarium  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej.  Tam
przypominał mu, że jego mamą, po śmierci rodzonej
mamy, jest Matka Boża. Miłość do Maryi, a przez Nią
przede wszystkim do Boga,  rozwijała się  w Karolu
przez całe jego życie.

2.Szanuj  autorytety  i  bądź  otwarty  na
konstruktywną krytykę!

Karol Wojtyła od najmłodszych lat był ministrantem
w wadowickim kościele parafialnym. W tym czasie
wiele  się  nauczył  od  kapłanów,  którzy  byli  jego
katechetami i opiekunami, m.in. ks. Edwarda Zachera
czy  ks.  Kazimierza  Figlewicza.  Słuchał  także
swojego  ojca,  który  zachęcił  go  do  wstąpienia  w
szeregi  ministrantów.  Mały  Karol  był  otwarty  na
konstruktywną krytykę. Po latach wspominał ważne
słowa  ojca,  usłyszane  w  dzieciństwie:  „Nie  jesteś
dobrym  ministrantem.  Nie  modlisz  się  dosyć  do
Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. Z
tej lekcji wyciągnął wnioski na całe życie.

3.Ucz się i pracuj pilnie!
Wiemy,  że  Karol  Wojtyła  był  pilnym  uczniem.  W
1926 roku rozpoczął edukację w szkole powszechnej.
W jego  klasie  było  aż  60  uczniów.  Od  1930  roku
uczył się w gimnazjum. Lubił się uczyć i poznawać
nowe  języki,  cenił  grekę  i  łacinę,  które  z  pasją
przyswajał. Karol uczy także dorosłych pilnej pracy i
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wytrwałości w zdobywaniu życiowej wiedzy, nie tylko
tej szkolnej.
     4.Miej pasje i je rozwijaj!
Wytrwała nauka i praca to bardzo ważne sprawy w życiu
człowieka, jednak oprócz nich ważne są także życiowe
pasje,  które  należy  rozwijać.  Karol  lubił  sport  i  był
doskonałym  sportowcem.  Kochał  też  teatr.  Z  drugiej
strony hobby nie może stać na przeszkodzie w realizacji
powołania. Karol rzucił marzenia o teatrze i polonistyce,
aby  wstąpić  do  seminarium.  Jako  ksiądz  miał  jednak
czas na wycieczki w góry czy spływy kajakami.

5.Ceń przyjaciół!
Przyjaźnie były bardzo ważne w całym życiu Jana Pawła
II.  Już  jako  mały  chłopiec  zawiązywał  pierwsze
przyjaźnie, które wspominał po latach: „Myślą i sercem
wracam  też  do  moich  rówieśników,  kolegów  i
koleżanek, zarówno z lat szkoły podstawowej, jak może
bardziej  jeszcze  z  lat  szkoły  średniej,  bo  te  trwały
dłużej” – wspominał Papież po latach.

6.Bądź wdzięczny!
Wdzięczność  jest  cechą,  która  stanowi  antidotum  na
wiele trudnych spraw. Już w dzieciństwie Karol przeżył
szereg  trudnych  chwil  i  doświadczeń,  a  mimo  to  nie
zapominał  o  wdzięczności.  Ileż  to  razy  w  różnych
przemówieniach wspominał osoby i zdarzenia sprzed lat,
które nieustannie wzbudzały w nim wdzięczność, przede
wszystkim wdzięczność Bogu.

7.Nigdy się nie poddawaj!
Śmierć prawie wszystkich członków rodziny, wybuch II
wojny światowej, niepewność jutra – Karol Wojtyła miał
wiele  okazji  do  tego,  aby  się  poddać.  Tymczasem on
śmiało  stawiał  czoło  wyzwaniom,  a  jego  droga
zaprowadziła  go  do  Watykanu.  A  dlaczego  się  nie
poddawał?  Bo  Boga  stawiał  na  pierwszym  miejscu,
szanował  autorytety,  uczył  się  i  pracował  pilnie,  miał
pasje  i  je  rozwijał,  miał  przyjaciół  i  za  wszystko  był
wdzięczny.
Tego  właśnie  uczy  nas  Lolek,  który  został  Papieżem,
więc jego rady są sprawdzone i skuteczne. ("Opoka)

USA: w przyszłym roku odbędzie się
olbrzymia procesja-pielgrzymka

„To  będzie  jedna  z
największych  procesji
eucharystycznych  w
historii”  –  głosi  opis

dołączony  do  mapy  Narodowej  Pielgrzymki
Eucharystycznej.  
W przyszłoroczną Pięćdziesiątnicę, 19 maja 2024 r. z
czterech  punktów  na  czterech  krańcach  Stanów
Zjednoczonych  ruszy  Najświętszy  Sakrament,  za
którym  podążą  wierni,  aby  na  końcu  dotrzeć  do
Indianapolis na odbywający się później między 17 a
21 lipca X Narodowy Kongres Eucharystyczny.
Fragmenty  drogi  przecinające  zamieszkane  tereny
zostaną  pokonane  w  formie  pełnej  procesji  –  z
baldachimem, asystą, pieśniami. W innych punktach
kapłan lub diakon przeniesie Ciało Chrystusa w mniej
uroczystej  formie,  a  na  najtrudniejszych  odcinkach
użyje się samochodów – w tym specjalnego białego
elektrycznego  pojazdu  z  miejscem  na  monstrancję
przygotowanego specjalnie na tę okazję. 
Cztery szlaki otrzymały nazwę świętych. Pierwszy,
prowadzący  z  północy  od  źródeł  Missisipi  znad
Jeziora  Itasca,  poświęcono  Maryi. Drugi,  z  New
Haven  w  Connecticut, nosi  imię  Elżbiety  Seton,
pierwszej  kanonizowanej  obywatelki  USA.  Z
południa,  rozpoczynając  się  w  Brownsville  w
Teksasie, przejdzie  droga  Juana  Diego,  rdzennego
Amerykanina,  który  otrzymał  objawienie  Matki
Bożej.  Wreszcie  zachodni  szlak  ruszy  z  San
Francisco pod  nazwą  Junipera  Serry,  świętego
ewangelizatora  Kalifornii  z  XVIII  w.  Długość  tej
ostatniej  wymienionej  trasy  wynosi  aż  ok.  3,5  tys.
km.
Liczni  katolicy  w  USA  podejmują  więc
przygotowania,  aby  uczestniczyć  w  niezwykłej
inicjatywie. Stanowi ona część tzw. eucharystycznego
odrodzenia, rozpoczętego w 2020 r. przez miejscową
konferencję  episkopatu.  Jak podaje  włoski  dziennik
Avvenire, jest to reakcja na spadek wiary w tamtym
kraju w realną obecność Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie.  Zgodnie  z  badaniami  Paw  Research
Center  z  2019  r.,  tylko  31  proc.  zadeklarowanych
katolików uważało, że Jezus naprawdę przychodzi w
swoim Ciele poprzez Eucharystię. Reszta widziała tu
tylko pewną symbolikę. Stąd ruch eucharystycznego
odrodzenia,  który  lokalnie  i  w  całych  Stanach
Zjednoczonych  rozbudził  szereg  inicjatyw
pogłębiających rozumienie owej prawdy wiary oraz
promujących  oddawanie  czci  Najświętszemu
Sakramentowi. ("Gość Niedzielny")
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