 W poniedziałek
po
Przyjaciół Oblubieńca.

Mszy

świętej

wieczornej

spotkanie

 Od poniedziałku do środy przeżywamy Dni Krzyżowe. W tych dniach
modlitwy błagalne o urodzaje o g. 7.00
 We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie Młodzieżowego Kręgu
Biblijnego.
 W środę od g. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej.
 W czwartek 13 maja o g. 20.00 Msza święta i pierwsze w tym roku
nabożeństwo Fatimskie.

Dzisiaj
świętujem y
ostatnią
niedzielę
przed
urocz yst ościami
Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Święt ego, które to kończą czas
wi elkanocny. Jak wcz eśniej p oprzez kolejne niedziele ukazywał nam się
Zmartwychwstał y Jezus jako Dobr y Pasterz, czy winorośl w kt órą musimy
być wszczepieni niczym dziczki, to dziś ot wi era na oścież swoje serce.

 W związku z obchodami Tygodnia Bibliotek w Polsce, Biblioteka Katolicka przy naszej parafii zaprasza do odwiedzin placówki dzisiaj 9 maja
w godz. 8.30 - 14.00. Dla odwiedzających bibliotekę czeka
niespodzianka.

Naturalnie, w Jego sercu można znaleźć
t ylko miłość. T o co stanowi najgł ębsze
misterium Boga t o fakt, że jest Miłością.
Wsz ystko co ucz ynił od st worzenia po
odkupienie jest owocem miłości. I t o
czego jedynie oczekuje, jako odpowiedź
na Jego działanie, to jest miłość. Dlatego
to dziś wybrzmiewa ją Jego słowa:
«Wytrwa jci e w miłości m ojej!» (J 15,9).
Miłość domaga się wzajemności, jest nicz ym dialog któr y wz ywa nas do
odpowiedzi miłością rosnącą wraz z byciem obdarowywan ym Jego miłością.

 16 Borczańska Drużyna Harcerek „Rosa” prowadzi nabór do swojej jednostki. Chętne dziewczynki z klas 4-7 SP są zaproszone dzisiaj 9 maja na
grę harcerską w Hopowie, która rozpocznie się w o g. 13 przed kościołem. Wszystkie informacje pod nr. tel. 724-864-650.

Owocem miłości jest radość: «To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była» (J 15,11). Jeśli nasze życie nie odz wierciedla radości wi erzenia, jeśli
poz walamy dusić się omamom, nie widząc iż Pan jest obecn y i nas pociesza,
to t ylko dlatego ponieważ nie poznaliśmy wystarczająco Jezusa.

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną przeznaczoną na opłaty
związane z pielęgnacją drzewostanu na cmentarzu.

Bóg zawsze ma inicjatywę. Mówi nam to bezpośrednio w sł owach: «Ja was
wybrałem» (J 15,16). Mam y pokusę m yślenia, że to m y wybraliśmy, ale tak
naprawdę nie zrobiliśm y nic ponad odpowi edzenie na wezwanie. Wybrał nas
bezinteresownie byśm y byli jego prz yja ciółmi: «Już was nie nazywam
sługami
(…)
ale
nazwałem
was
przyja ci ółmi»
(J
15,15).

 Spotkania rodziców i dzieci pierwszokomunijnych:
 wtorek g. 19.00 – III C +Borcz; środa g. 19.00 – III A,B
 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele odprawiamy codziennie
o godz. 17.45.

 Odeszli do wieczności: śp. Alfons Formela, Teresa Puzdrowska,
Agnieszka Langa. Wieczny odpoczynek…

Bez miłości wsz ystkie inne dobre cech y niczemu nie służą. Miłość w rzecz y
samej, prowadzi człowieka ku innym cnotom, które cz ynią go dobr ym».

VI NIEDZIELA
WIELKANOCY
9.05.2021

7.30

1) + Małgorzatę Fierka
2) + Genowefę i Jerzego Stencel

9.30

1) + Agnieszkę i Brunona
2) + Annę i Franciszka oraz za dusze czyśćcowe

11.00
12.15

13.05.2021

1) + z rodziny Zielińskich
2) + Stanisława, Roberta, Irenę i Romana oraz Tomasza i Stefanię
1) + rodziców Agnieszkę i Stefana Piepiórka
2) + Leona, Irenę, Alfonsa, kuzyna Jana oraz dziadków z ob. stron

18.00 + Jana Cieszyńskiego w 7 r. śm.
PONIEDZIAŁEK
10.05.2021

CZWARTEK

+ mamę Agnieszkę, ojca Piotra, męża Franciszka, syna
7.15
Jacka

WTOREK
11.05.2021

1) + męża Benona Stefanowskiego, rodziców i teściów
2) + Bogumiłę Miłosz

7.15

Przez wstaw.. MB Częstochowskiej o nawrócenie, zdrowie,
zgodę

1) + Henryka Wrońskiego w 7 r. śm., dziadków z ob. str.
17.00 2) o potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla oddalonych od
Boga i Kościoła
1) o bł. Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski w rodzinie Kasyna
18.00
2) Z podz. za łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny
Magulskich
ŚRODA
12.05.2021

7.15 1) + Romana Hołowczyca w 30 dzień po śm.
17.00

CZWARTEK

PIĄTEK

7.15 + Piotra Konkol

Św. Macieja, Apostoła

14.04.2021

SOBOTA
15.05.2021

1) + Gertrudę i Romana Pelplińskiech
2) + Zygmunta, Leszka i Małgorzatę

17.00

1) + Krystynę Muller oraz zm. z rodz. Muller i Gogolińskich
2) + Józefa, Agnieszkę Brzeskich

18.00

1) + za Antoniego i Łucję Brzeskich
2) + Zofię Mazur w dniu ur. oraz + Waleriana

7.15

1) + Stanisława, Agnieszkę Langa, Zofię i Wiktora Benkowskich
2) o bł. Boże i zdrowie dla Jasia w dniu ur.

15.00 Msza Święta ślubna
17.00

1) + siostrę Małgorzatę w 26 r. śm.
2) + Annę i Feliksa

1) + Andrzeja Stencel z ok. ur. oraz ++ Teresę i Andrzeja
18.00 Lejkowskich
2) + Zygmunta Kreft w dniu ur.
NIEDZIELA.
1) + Alfreda i Alfonsa
7.30
WNIEBOWSTĄPIENIE
2) Franciszka Plichtę
PAŃSKIE
1) o bł. Boże i potrzebne łaski w rodzinie
16.05.2021
9.30
2) + Władysława i Maria Piotrowiak

1) + Teresę
18.00
2) + Franciszka Miłosz oraz rodziców ob. stron

11.00

1) + Antoniego w rocz. ur. oraz zm. z rodziny Wrońskich
2) + Halinę Grota

7.15 1) + Piotr Konkol

12.15

1) w intencjach czcicieli św. Jana Pawła II
2) + Grażynę i Zbigniewa Magulskich

18.00

O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zofii Dawidowskiej z ok.
imienin

Matki Bożej z Fatimy

13.05.2021

1) + Waleskę Malc i zm. z rodziny
2) + Tomasza Walaszkowskiego (int. od Janiny Machola)

1) w 10 r. urodzin dla Magdaleny dziękując za dar życia z
18.00 prośbą o Boże bł. i opiekę MB w życiu.
2) + Benedykta Labuda w 7. r.
20.00

17.00 + Przemysława oraz Elżbietę i Grzegorza
18.00

2) + o rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego ks. Antoniego Arasmusa oraz bł. dla parafii

Matki Bożej z Fatimy

17.00

1) + o bł. Boże oraz zdrowie duszy i ciała dla Stefanii i jej
rodzin

