PRZY SERCU
MATKI
GAZETKA PARAFIALNA PARAFII PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W MESZNEJ R (I) nr 7 8.05.2022r.

MSZA ŚWIĘTA

Niedziela
godz. 8.00;
10.30 i 18.00

W tygodniu
godz. 18.00

SPOWIEDŹ

W maju
i październiku

Jezus dobry Pasterz
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego
owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne
owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu

Podczas

Obraz z Ewangelii ukazuje nam niesamowitą zależność: tak jak owce
nie
mogą
żyć bez pasterza, tak i pasterz nie może pełnić swej roli bez
nabożeństw
owiec. Przenosząc to rozważanie na głębszy, duchowy poziom, dochodzimy
W pozostałe dni do tej niezwykłej prawdy, która mówi nam, że życie mamy tylko w Chrystusie, że to On jest jego źródłem i drogą prowadzącą do celu. Jednocześnie sam Chrystus, choć wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym stanowi
Godz. 17.40
pełnię, pragnie każdego człowieka, każdego zna po imieniu i szuka go, gdy
NABOŻEŃSTWA się zagubi. On chce nas ochraniać i prowadzić. Dawać nam się cały i to całkiem bezinteresownie. To wielka tajemnica relacji Boga z człowiekiem, który w swej miłości do nas nie zna granic.

Adoracja

Nieraz czujemy się jednak zagubieni w naszym życiu i otaczającym
nas świecie. Szukamy znaków, drogowskazów, które przeprowadziłby nas
Sakramentu przez życiowe zawieruchy. W tych chwilach najlepszym rozwiązaniem jest
rzucić się w ramiona Dobrego Pasterza, który nie zostawia nas w żadnej
I czwartek
sytuacji, lecz daje siebie do końca. Niech nie zmyli nas przy tym sielankopo Mszy Św. do wa wizja wypasania owiec. Być pasterzem to przede wszystkim chronić
swoje owce przed każdym niebezpieczeństwem, wśród trudu i zmęczenia,
godz. 19.30
aż do oddania za nie życia. Właśnie takim Pasterzem jest Jezus Chrystus!

Najświętszego

I sobota

Mamy Dobrego Pasterza. Jak jednak być dobrą owcą? Owca, aby się
nie zgubić i nie stać się łatwą zdobyczą dla wroga, musi z pokorą, uwagą i
czujnością wsłuchiwać się w głos pasterza, musi dobrze go rozpoznawać
Majówki
wśród innych głosów. Przede wszystkim musi mu także bezwarunkowo
Do Miłosierdzia ufać, gdyż w chwilach niebezpieczeństwa często nie ma czasu na zastanawianie się i wyjaśnienia. Uczmy się tej pokory i zawierzenia. Choć nasz PaBożego
sterz może prowadzić nas drogami, których nie rozumiemy, które wydają
się trudniejsze, to z ufnością podążajmy za Nim, bo On zna i kocha swoje
godz. 17.30
owce. I tylko On może doprowadzić nas do pełni szczęścia.

godz. 17.00

Poniedziałek 9.05.2022
18.00 – śp. Tadeusz Hulbój.
- śp. Józef Gwizdała.

Piątek 13.05.2022
18.00 – W intencji Czcicieli MB Fatimskiej.
- śp. Julia i Karol Stwora z córką, synami
i zięciem.

Wtorek 10.05.2022
18.00 – śp. Marian Trzopek z żoną.
- śp. Stanisław Marczewski.

Sobota 14.05.2022
18.00 – śp. Zofia Kasperek
- śp. Władysław Kamiński r. śm. z żoną
Marią.

Środa 11.05.2022
18.00 - śp. Francesa Trotta.
- śp. Michał Tajduś 18 r. śm.

Niedziela 15.05.2022
8.00 – śp. Maria Marek r. śm. z mężem Antonim
i synem Czesławem.

Czwartek 12.05.2022
18.00 – śp. Ludwik Mączka z żoną Stefanią, córką,
zięciami i wnukiem Zbigniewem.
- śp. Józef Laszczak 1 r. śm.

10.30 – W intencji Dzieci przeżywających
I rocznicę Komunii Św. i ich Rodzin
18.00 – śp. Jadwiga Marszałek z mężem Janem
synami i synowymi.

1. Dziś III Niedziela Wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziele Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. W naszej parafii
jest to też dzień I Komunii Świętej. Komunia będzie na Mszy Św. o godz. 10.30. Dzieci
zapraszam do uczestnictwa w Białym Tygodniu.
2. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Majówki w naszej parafii codziennie o godz. 17.30
3. Jutro uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W naszej parafii modlimy się o uświęcenie małżeństw i rodzin naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie dla Stowarzyszenia Rodzin katolickich.
4. W czwartek o godz. 16.30 próba dla klas IV przed rocznica I Komunii Świętej, a także spotkanie dla rodziców tych dzieci.
5. W piątek MB Fatimskiej. Rozpoczynamy w naszej parafii Nabożeństwa fatimskie. Porządek
nabożeństwa: o 17.30 nabożeństwo majowe, o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem, które
będzie głosił ks. Zenon. Po Mszy św. procesja różańcowa wokół kościoła z figurą MB.
Proszę aby figurę nieśli rodzice dzieci komunijnych.
6. W sobotę święto św. Macieja Apostoła.
7. 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.

