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Miasto święte

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte,
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało
ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów
i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy
bramy i od północ y trzy bram y, i od południa trzy bram y, i od zachodu trzy bramy.
A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu
Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg
wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły,
bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

Duch Święty nauczy was wszystkiego
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym,
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

w poniedziałek: na godzinę 15 00, od wtorku do piątku na godzinę 17 00, w sobotę zaś na
godzinę 1730. Prosimy rodziców, aby dzieci uczestniczyły w albach w procesji na kalwarię
w przyszłą niedzielę oraz w Boże Ciało.
2. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta.
Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza
potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych zawsze radują wasze serca.
3. Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu
kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz
w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”
4. Zapraszamy do udziału w ostatnich już w tym roku nabożeństwach majowych. Od
poniedziałku do środy będziemy modlili się o urodzaje i za kraje głodujące.
5. W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej,
obchodząc święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę Msza święta ku czci
Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7 20.
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. We wtorek
od godziny 900 rozpoczniemy sprzątanie kalwarii. Gorąco proszę o solidarne podejście do
tego naszego obowiązku. Proszę o udekorowanie okien i domów oraz o uporządkowanie
obejść.
Sobota – 1 czerwca 2019 r.
godz.1200 przywitanie pielgrzymów (ulica Dąbrowska– przed Domem Kultury)
- przejście procesjonalne do kościoła
00
godz.13 - 1500 Spowiedź święta
godz.1500 Droga krzyżowa na kalwarii; kazanie przy XII stacji
godz.1730 Msza święta w kościele przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia
godz.2000 Film „PS Rawycz” o ks. płk. Józefie Wryczy w Domu Kultury
Apel Jasnogórski
Niedziela – 2 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

godz. 700 Msza święta w kościele przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia
godz. 915 Procesjonalne przejście do miejsca celebry
(Kaplica III Upadku Pana Jezusa)
godz.1000 Uroczysta Msza święta odpustowa w intencji pielgrzymów, parafian, gości
oraz dobrodziejów pod przewodnictwem ks. biskupa Ryszarda Kasyny
Powrót procesjonalny do kościoła
godz.1330 Pożegnanie pielgrzymów i udzielenie błogosławieństwa na drogę
(ulica przed kościołem)

1. Trwamy dziś w wielkiej radości. 19 dzieci z naszej parafialnej wspólnoty po raz pierwszy
przystępuje do Stołu Pańskiego. Życzymy im i ich rodzicom, aby Chrystus miał zawsze
należne miejsce w ich sercach. Od jutra będą miały „biały tydzień”. Przychodzimy

7. Msze święte od poniedziałku do piątku włącznie powrócą do kaplicy Ogrójca i będą
celebrowane tylko wieczorem o godzinie 17 00. Nowenna do Matki Bożej Niestającej
Pomocy w środę.
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8. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe naczynia liturgiczne: puszki do
Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na naszej kalwarii.
9. Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki Bożej.
Bóg zapłać pp. Niedałtowskim oraz właścicielowi Ośrodka „Largo” i p. Rafałowi za podjęcie
ks. biskupa oraz księży posiłkiem.


Porządek sprzątania kalwarii przed dorocznym odpustem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaplica Ogrójca – Huta
Kaplica Serca Pana Jezusa - Broda
Kaplica Serca Najświętszej M aryi Panny, Królowej Pokoju – Dąbrowa, strona lewa
Kaplica nad Cedronem – Dąbrowa, strona prawa i centrum wsi
Dom Annasza - Borsk
Święte Schody – Wdzydze I
Dom Kajfasza - Kliczkowy
Kaplica Biczowania – Lipa, Rów i Podrąbiona, Wiele, ul. Derdowskiego
od pp. Szultków do pp. Wyszyńskich
9. Pałac Piłata – Jeżewo, Chojny. Robaczkowo
10. Stacja I Drogi Krzyżowej: „Jezus skazany na śmierć” – Wiele, ulica Górska,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego i ul. św. Jana Pawła II
11. Stacja II Drogi Krzyżowej: „Jezus bierze krzyż na swoje ramiona” - Wiele, ulica
Dąbrowska, strona prawa
12. Stacja III Drogi Krzyżowej „I upadek Pana Jezusa” – Wiele, ulica Dąbrowska,
strona lewa
13. Stacja IV Drogi Krzyżowej: „Jezus spotyka M atkę Swoją” – Wiele, ul. Derdowskiego
– strona lewa
14. Stacja V Drogi Krzyżowej: „Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż: – Wiele,
ul. Derdowskiego, strona prawa
15. Kaplica Świętej Weroniki - Przytarnia
16. Kaplica II Upadku Pana Jezusa – Wiele, ulica Wicka Rogali
17. Kaplica Płaczących Niewiast – Wiele, ulica Pocztowa i Wdzydze II
18. Kaplica III Upadku Pana Jezusa - Górki
19. Stacja X Drogi Krzyżowej: „Pan Jezus z szat obnażony” – Wiele, ul. Polna,
wyb. pod Górki, Bekasewo
20. Stacja XI Drogi Krzyżowej: „Pan Jezus do krzyża przybity” – Wiele, ul. Kościerska,
ul. Widokowa
21. Kaplica Ukrzyżowania: Wiele, ul. ks. płk. Wryczy, str. lewa (od pp. Wróblewskich
do pp. Nowackich)
22. Stacja XIII i XIV Drogi Krzyżowej: „Kaplica Grobu Pana Jezusa” - Wiele, ulica
ks. płk. Wryczy, str. prawa (od pp. Szumigajów)
23. Ambona – Wiele, ulica Krótka i M rówkowo, Rogalewo i Przydół
24. Droga u wejścia na kalwarię - Biała Góra, Piątkowo
25. Droga przejścia procesji podczas Drogi krzyżowej - Wiele, ulica Główna
Sprzątanie rozpoczynamy we wtorek, 28 maja 2019 r. od godz. 900



Msze święte w intencji:
niedziela
26.05.
poniedz.
27.05.

wtorek
28.05.

800
1000
1130

† Mamy Łucji – z okazji Dnia Matki;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
W intencji Dzieci i Rodziców – z okazji Uroczystej I Komunii Świętej;

1500

a/ † Jerzego Narlocha – intencja od Firmy p. Synaka;
b/ † Benedykta Gołuńskiego, Kacpra Milocha i dziadków z obu stron;

1700

a/ † Marii, Henryka i Józefa Piekarskich oraz Władysławy, Jana i Konrada
Zabrockich;
b/ † Elżbiety, Józefa, Marianny i dziadków;

1700

a/ † Teodozji, Józefa i Idziego Zgodów;
b/ Róży p. Marii Oller z Wiela o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członkiń Róży oraz o nagrodę nieba dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

1700

a/ † Feliksa, Heleny, Marianny Stolc oraz zmarłych z rodziny Stolców
i Wardynów;
b/ Beaty - msza dziękczynna w 18 rocznicę urodzin z prośbą o dalsze
łaski i Boże błogosławieństwo;
c/ † Piotra Kasprzykowskiego – w rocznicę śmierci ;

1700

a/ † Marii Wasiniewskiej – intencja KGW Górki;
b/ † Bożeny Ossowskiej;

środa
29.05.

czwartek
30.05.
piątek
01.06.

sobota 02.06.

720
1200
00
13 -1500
1500
1700
Wdzydze 1800

niedziela
03.06.

700
915
1000

†Córki Reginy i Alfonsa Śledzia;
Przywitanie Pielgrzymów – ulica Dąbrowska przed Domem Kultury
Spowiedź święta;
Droga krzyżowa na kalwarii;
† Cecylii Bielińskiej – w 3 rocznicę śmierci oraz Augustyna i zmarłych
z rodziny Szczepańskich i Bielińskich;
† Łukasz Kolatzki – z okazji urodzin;
† Weroniki i Bronisława oraz Michaliny i Bolesława Prybów;
Przejście procesjonalne do ołtarza celebry – kaplica III upadku na
kalwarii;
Suma odpustowa w intencji pielgrzymów, parafian i dobrodziejów
pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
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