LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny
ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach
świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego
Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość
Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

VI Niedziela Wielkanocna – 17 maja 2020 r.
EWANGELIA
J 14, 15-21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was
przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie
widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie,
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Medytacja nad Słowem Bożym
Św. Jan w swoim Pierwszym Liście pisze, że Jezus jest Pocieszycielem (po grecku paraklētos), do którego zawsze możemy się odwołać, kiedykolwiek upadniemy
w grzechy.
Teraz zaś w swojej Ewangelii, tym terminem określa Ducha Świętego, którego Ojciec pośle na ziemię, gdy Jezus powróci do domu – do nieba.
Duch Święty będzie zatem dla nas „pocieszycielem” po odejściu Jezusa, nie zostaniemy
więc sierotami. Ale nie tylko to: będzie też Duchem Prawdy, a to nie tyle oznacza, że objawi
nam jakieś nowe, nieznane dotychczas prawdy, ale że doprowadzi nas do pełnego rozumienia Boga; pomoże nam lepiej i głębiej zrozumieć Jezusowe nauczanie.
Jezus ponownie przypomina nam, że prawdziwa miłość do Niego polega
na zachowaniu Jego nauczania, Jego poleceń. Obecność Ducha Świętego ma zatem nam
w tym pomóc.
Jeżeli zaś ktoś miłuje Jezusa, będzie też umiłowany przez Ojca i w ten sposób cała
Trójca Święta zamieszka w człowieku, który prawdziwie kocha. Bowiem ubi caritas, ibi
Deus est – „gdzie jest miłość, tam jest Bóg”.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień
16.05.2020
Sobota

Godz.
1700
800

17.05.2020
VI Niedziela
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1000
1200
1700

18.05.2020
Poniedziałek
19.05.2020
Wtorek
20.05.2020
Środa
21.05.2020
Czwartek
22.05.2020
Piątek
23.05.2020
Sobota

24.05.2020
Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego

800
1700
800
1700
800

1) + Janusz i jego zm. rodzice
2) + Piotr Nowak (6 r. śm.), Jadwiga, Sylwester Nowak
+ Leon Mazur
1) + Irena Zamiar
2) + Waldemar Chilczuk oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Elżbiety i Ryszarda
1) + Zofia, Wincenty, Jacek Budasz
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Barbary i Stanisława w 34 rocznicę ślubu
+ Teresa Grzywaczewska
+ Ignacy, Zdzisław Piątek i zm. z rodz. Leśnych
1) + Kazimierz Gonet
2) + Teresa Skrzypczak
O Boże błogosławieństwo i opiekę, o miłość i zachowanie skarbu wiary
świętej dla dusz wiernych Jezusowej nauce
+ Czesława Sobkowiak

800

+ Helena, Władysław, Eugeniusz, Zdzisław
1) + Jerzy Huebner
2) + Teresa Skrzypczak
W int. ks. Karola z ok. 10 rocznicy święceń kapłańskich

1700

+ Kazimierz Krzywański

800

800

W int. Parafian
1) + Monika, Kazimierz, Marian Bednarek i zm. z rodz. Bednarek
i Popiela
2) + Ireneusz Filary i zm. z jego rodziny, Helena, Aniela, Michał Ślugajscy
+ Beata Ciesielska

1700

+ Kazimierz Gonet

800

+ Małgorzata Krośniewska

1000

W int. Parafian
1) + Alicja Łepska
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia z ok. 55 rocznicy ślubu Janiny i Kazimierza Michałowiczów
W int. ks. Proboszcza oraz księży kolegów z okazji 24 rocz. Święceń Kapłańskich

1700

1700

1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie
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Intencja

1.

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne
mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia
swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym
można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy
sens naszej doczesności.
2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy
Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej
miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia
być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne
sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach
modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy
włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej
Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, od piątku, poprzez
specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która
przypada w niedzielę 31 maja br.
5. Przypominamy, że Ks. Prymas udzielił dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas
epidemii koronawirusa. W związku z tym, że w kościele może przebywać 1 osoba na 10 m2, w naszym kościele może to być 27 osób.
6. Trwa maryjny miesiąc – maj. Codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe celebrujemy od poniedziałku do piątku po wieczornej mszy św., a w sobotę i niedzielę po porannej mszy św.
7. Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszą św. wieczornej, w czwartek o g. 16.30 różaniec w int. powołań kapłańskich, a w sobotę przed poranną Mszą św. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
8. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za przekazane na utrzymanie parafii do skarbony
w kruchcie kościoła oraz na konto parafialne w banku. Numer konta: 13 1600 1462 1877 3875 3000
0003.
9. Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
10. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym Parafianom,
Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający się tydzień życzę
błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

