INOWROC£AW

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

19 maja 2019

Niedzielne czytania:
I - Dz 14,21-27; II - Ap 21,1-5a
Ewangelia (J 13,31-35):

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a
w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w
Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie
samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
- Zamiast zajmować się rzeczami niepotrzebnymi, zajmij się tym, co
najważniejsze: spróbuj przeżyć całą dzisiejszą niedzielę jako Dzień
Pański.
-Jeżeli Pan Bóg coś nakazuje, to jednocześnie daje siły do spełnienia
tego nakazu. Przykazanie miłości oznacza więc, że nasze serca zdolne są do wielkich czynów
- Czy dajesz światu szansę poznania tego, żeś uczniem Chrystusa?

Nabożeństwo majowe
codziennie o godz. 1700
bezpośrednio po nabożenstwie wieczorna Msza św.
Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba
wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie
w słowach Mistrza.
2. W dzisiejszą niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 11.30, dzieci naszej Parafii
przystąpią do I Komunii św.
3. Dzieci, które przyjęły I Komunię w zeszłym roku, przeżyją swoją rocznicę w
najbliższą niedzielę (26 maja) o godz. 11.30. Spotkanie organizacyjne w piątek o
godz. 18.00. Na tym spotkaniu m.in. dzieci złożą u ks. Michała podpisane książeczki z pierwszych piątków miesiąca
4. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.00 z rozważaniami nawiązującymi
do uroczystości i wspomnień liturgicznych poświęconych Maryi. Bezpośrednio po
nabożeństwie wieczorna Msza św.
5. W środę, po wieczornej Mszy św. na plebanii, KATECHEZA DLA WSZYSTKICH. Zapraszamy na wykład ks. dra Marka Wójtowicza: KOŚCIÓŁ NA DRODZE NIEUSTANNEGO NAWRÓCENIA. Ten nagrany wykład, jest częścią sesji
próbującej odpowiedzieć na pytanie, jak dziś odnaleźć się w Kościele (czas nagrania: 50 min).
6. W tym tygodniu patronuje nam:
24 V – NMP Wspomożycielka Wiernych, Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.
7. Młodzież zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych
na Polach Lednickich, które odbędzie się 1 czerwca. Szczegóły na facebooku
Regionalnego Duszpasterstwa Młodych. Zgłoszenia wyłącznie przez formularz
elektroniczny! [link: https://link.do/b9r2T ]. Ostateczny termin do 27 maja do północy lub do zamknięcia listy! Koszt: 40 zł (obejmuje to także wpisowe w wysokości 10 zł, które wpłacamy na konto Lednicy). Dodatkowo trzeba pobrać zgodę na
udział w wyjeździe osób niepełnoletnich https://docs.google.com/document/d/
1N_riYvcyV1E9LiWoA3zkuLNK_RrrAu6WMMbQXvWSzUs/edit?usp=sharing i
oddać jak najszybciej razem z wpisowym (40 zł) dekanalnym duszpasterzom młodzieży.
8. W Centrum Edukacyjo-Formacyjnym w Gnieźnie, odbędą się cykle rekolekcyjne:
- Rekolekcje: MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA. 14-16 czerwca 2019.
- Dla rodziców, którzy utracili dziecko: MROK ŻAŁOBY I ŚWIATŁO NADZIEI.
21-23 czerwca 2019.
Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa na stronie internetowej CEF – zakładka kalendarium (www.cef.gniezno.pl).
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

