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MSZA ŚWIĘTA

Niedziela
godz. 8.00;
10.30 i 18.00

W tygodniu
godz. 18.00

SPOWIEDŹ

W maju
i październiku

16 maja wspominamy Św.
Andrzeja Bobolę – jezuitę,
Patrona Polski. Święty ten żył w niespokojnych czasach na przełomie XVI i XVII wieku w Europie rozdartej podziałami religijnymi i
politycznymi. Toczyły się wtedy wojny religijne.
Bóg i Jego Kościół wykorzystywany był do osiągania politycznych wpływów. Bardzo wielu wiernych siłą wcielonych do Cerkwi z powrotem powracało do wspólnoty Kościoła Katolickiego.
Jednym z głównych promotorów nawróceń na
Polesiu był nasz patron.

Andrzej urodził się w 1591 roku. W 1611 roku
wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie, gdzie w konabożeństw
lejnych latach otrzymał solidną formację duchową i
intelektualną w prężnie rozwijającym się zakonie.
W pozostałe dni Studiował na założonej przez jezuitów Akademii Wileńskiej. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1622 roku. Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży
Godz. 17.40
a następnie przez wiele lat w Pińsku. Spełniał funkcje przełożonego i wychowawcy.
Zawsze starał się dbać o ubogich, wspierał chorych, odwiedzał więźniów. Będąc w
NABOŻEŃSTWA Braniewie opiekował się biednymi. W tych odległych czasach wielu było opuszczonych chrześcijan, którzy byli jak owce nie mające pasterza! Ci, którzy mieszkali pod
jednym dachem ze św. Andrzejem, podkreślali jego codzienną troskę o modlitwę, doAdoracja
broć i pogodę ducha.

Podczas

Najświętszego

Nasz Święty na co dzień doświadczał trudów misjonarskiej działalności. W ostatnim
okresie swojego życia był zawsze w drodze. Spieszył się, jakby świadomy rychłej
I czwartek
śmierci. Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii. Trwał w Chrystusie jak latorośl w winnym krzewie. Codziennie odprawiał Eucharystię uczestnicząc w tajemnicy
po Mszy Św. do Jezusowego Krzyża.

Sakramentu

godz. 19.30

I sobota

Św. Andrzej ufał Jezusowi powierzając każdy kolejny dzień swojego życia, który
był wypełniony głoszeniem Słowa i udzielaniem sakramentów święgodz. 17.00
tych. Troszczył się o wychowanie młodzieży, pocieszał strapionych, niósł ulgę chorym. Nie zniechęcał się trudnościami podejmując coraz to bardziej odważne misje, nie
Majówki
bacząc na czekające go niebezpieczeństwa i przeciwności. Pozostał „duszochwatem”
Do Miłosierdzia pomimo zacieśniającego się wokół niego kręgu nieprzyjaciół i wciąż narastającego
zagrożenia dla życia. Za świętym Pawłem, pełen ufności, powtarzał: i w życiu i w
Bożego
śmierci należę do Pana! Święty Andrzej był rozpalony ogniem miłości, od którego
zapalali się inni. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany Bogu w
godz. 17.30
ofiarnej żertwie!

Poniedziałek 16.05.2022
18.00 – śp. Jan i Maria Łaciak r. śm.
- śp. Wawrzyniec Bieniek z żoną, córkami
i synami.

Sobota 21.05.2022
18.00 – śp. Michał Kania 54 r. śm. z żoną
Genowefą, synem Kazimierzem,
synową Józefą i wnukiem Adamem.

Wtorek 17.05.2022
18.00 – śp. Otylia i Piotr Kurdziel z córką Janiną,
Franciszka i Władysław Góra.

Niedziela 22.05.2022
8.00 – śp. Zofia Bykowska.

Środa 18.05.2022 – przy Kapliczce
18.00 - śp. Wiesława i Piotr Kania z rodzicami.
Czwartek 19.05.2022
18.00 – śp. Henryk Mańka z synem Krzysztofem i
rodzicami.
Piątek 20.05.2022
18.00 – śp. Józef Czuj.

10.30 – śp. Maria i Michał Gwizdała z córkami,
synem i zięciami.
- W intencji Członków Róży Św. Rity,
Rodziców modlących się za dzieci,
z prośbą o Bożej bł. i potrzebne łaski.
18.00 – W int. Jana z okazji 65 urodzin, podzięko
wanie z za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł. zdrowie i potrzebne łaski na
dalsze lata życia.

1. Dziś V Niedziela Wielkanocna. W naszej parafii jest to dzień Rocznicy I Komunii Świętej. Mszy
Św. rocznicowa będzie o godz. 10.30.
2. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Majówki w naszej parafii codziennie
o godz. 17.30
3. Jutro święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.
4. W środę Nabożeństwo Majowe i Msza św. będzie przy Kapliczce na ul. Agrestowej. Po Mszy św.
spotkanie Apostolatu Miłosierdzia.

5. Także w środę od godz. 16.00 w salce katechetycznej będzie wydawana żywność w ramach
pomocy Caritas. Te osoby, które się zakwalifikowały do programu proszone są aby się zgłosić po
odbiór żywności.
6. W piątek modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca. Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia połączone z nabożeństwo majowym będzie o godz. 17.30.
7. W sobotę wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.
8. W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Rity. Na Mszę św. o godz. 10.30 można przynieść róże do
poświęcenia.
9 . Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.

10. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna gazetka
Przy Sercu Matki.

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki.

