Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego
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---------------------------------------------------------------------------------------Chociaż miną już Rok
Miłosierdzia Bożego nie
zapominajmy o modlitwie -Koronki do Bożego
Miłosierdzia.
My mamy za co
dziękować Bogu i mamy o co
prosić, a szczególnie o pokój
na Ukrainie i w świecie.
Więc znajdźmy pare minut
na tą krótką modlitwę codziennie o godz.15.00, a jeżeli w ten czas jesteśmy
bardzo zajęci, to wieczorem, wspólnie z Rodziną.
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KALENDARZ LITURGICZNY – MAJ.
W TROSCE O BOŻE ŻYCIE
1.V. Józefa Pracownika.
3.V. Matki Bożej Królowy Polski.
6. V. Dominika Savio.
8. V. Św. Stanisława.
13.V. NMP z Fatimy.
16.V. Św. Andrzeja Boboli.
24.V. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
26.V. Dzień Matki.
27.V. św. Augustyna.

KOMU MATKO...

MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ
Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź
Na drogach nam nadzieją świeć. Z Synem Twym z nami idź.
1. Ze wszystkich niewiast wybrana, Przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna - Pokój światu daj.
2. Królowo ognisk rodzinnych,
Dziewico, wzorze prosty, Oblubienico cieśli.
3. Królowo narodu naszego,
Uciśnionych nadziejo, Światło łaknących prawdy.
4. Pociecho ludu biednego,
Pani wszelkiej radości, Matko tkliwego serca.

Komu Matko dzisiaj wierzyć, kto pomoże, kto zrozumie,
Wiek dwudziesty zniszczył miłość, tylko Ty dziś kochać umiesz.
Komu ufać jak nie Tobie, w Twoje dłonie wszystko złożyć.
Świat zawodzi, Ty zostajesz, by mi serce swe otworzyć.

5. Matko przez Syna nam dana,
Matko, która nas słuchasz, Ty nas zawsze rozumiesz

Chcę Cię kochać, chcę zawierzyć wszystkie życia niepokoje.
Chcę zaufać Ci, Maryjo, chcę się w serce wpisać Twoje.

7. Dziewico z nami idąca, Historii świata promieniu,
Pośredniczko najlepsza.

Matko rozpal wszystkie serca, niech się miłość w nich obudzi,
By umiały kochać Ciebie, a przez Ciebie kochać ludzi.
By znów radość tam wróciła, gdzie jej kiedyś brakowało,
By dla Ciebie, dobra Matko, każde serce zaśpiewało.

6. Dziewico, Matko Chrystusa,
Dziewico, Matko Kościoła, Dziewico, Matko ludzi.

8. Matko ludzi bezdomnych,
Matko prześladowanych, Matko ludzi wzgardzonych.
9. Matko ludzi cierpiących, Matko z sercem przeszytym.
U stóp Krzyża stojąca.
10. Matko płacząca nad nami,
Matko przed karą chroniąca, Matko nas przyjmująca.

Для Вас Діти та Батьки.
Як Бог створив Маму.
Легенда.
Одного разу добрий Бог вирішив створити… маму. Шість днів та ночей
Він роздумував і експериментував. Та ось з’явився ангел і каже:
– Ти стільки часу тратиш на неї!
– Так… Але чи ти читав вимоги замовлення? Вона повинна
складатися зі 180 рухомих частин, які можна було б при п
замінити, її поцілунок має лікувати все – від зламаної ноги до розчарування в
коханні, також вона мусить мати шість пар рук.
Ангел похитав головою і недовірливо спитав:
– Шість пар рук?
– Не в руках проблема, – відповів Бог, – а в трьох парах очей, що вона
повинна мати.
– Аж стільки! – скрикнув ангел.
Бог ствердно кивнув. Потім додав:
– Одну пару, щоб бачити через зачинені двері, коли питає: «Що ви там
робите, діти?», навіть якщо вона вже знає, що вони роблять. Іншу пару – на
потилиці, щоб бачити те, що не мала би бачити, але що має знати. Ще іншу
пару, щоб таємно сказати синові, який попав у халепу: «Розумію, сину, і
люблю тебе».
– Господи, – сказав ангел, – вже пізно, йди відпочивати.
– Не можу, – відповів Господь. – Вже майже закінчую.
Ангел поволі обійшов навколо моделі матері.
– Надто ніжна, – сказав, зітхаючи.
– Але витривала! – відповів Господь із запалом. – Ти не можеш уявити собі
того, що може зробити чи перетерпіти мати.
– Вміє думати? – спитав ангел.
– Не тільки думати, а вміє також дуже добре користуватися своїм розумом і
пристосовуватися до обставин.
Тоді ангел схилився над моделлю і доторкнувся пальцем до її обличчя.
– Тут щось стікає, – сказав здивовано.
– Так, це – сльоза, – відповів зі смутком Бог.
– А для чого вона? – спитав ангел.
– Щоб висловити радість, смуток, розчарування, біль.
– Господи, Ти – справді геній! – вигукнув захоплено ангел.
Тихим меланхолійним голосом Бог прошепотів:
– Правду кажучи, це не Я створив… ту сльозу…
(Ерма Бомбек)
Бог не створив сліз. То чому їх творимо ми?

Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Chwalcie łąki umajone -- góry doliny zielone...
I co czuje, i co żyje, -- Niech z nami sławi Maryję!!!
Od kilku dni weszliśmy w
najpiękniejszy miesiąc Maj, w
którym cała wiosna sławi swoją
Królową Nieba i Ziemi, Maryję.
Znajdźmy czas aby oddać chwałę
Maryi i Matce Jezusa i Naszej.
Śpiewajmy wspólnie litanię do Maryi
i pieśni ku Jej czci bo zasługuje
nasza Mama, abyśmy nie tylko
prosili, ale i dziękowali.
W okresie Wielkanocnym
znajdźmy czas by spotkać się z
Jezusem Zmartwychwstałym na
modlitwie i rozważaniu ostatnich
rozdziałów 4 Ewangelistów w
których opisane są spotkania z
Przyjaciółmi Jezusa. My też do nich należymy i Jezus z nami chce się
spotkać i umocnić naszą wiarę.
W czerwcu15 nasz parafianin Diakon Roman Cychaniuk otrzyma
święcenie Kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Witalego Krywickiego.
Otoczmy modlitwą przyszłego Kapłana i Jego Rodzinę. Jest to dla
naszej Wspólnoty Parafialnej wielkie wydarzenie, bo po 11 latach od
święceń Księdza Andzeja Borkowskiego, drugi Salezjanin będzie
sprawował Mszę Swiętą i udzielał Sakramentów Świętych, i głosił
Ewangelię. Przygotójmy się Wszyscy duchowo, ale i osobiście
zaangażujmy się, by jak najlepiej przygotować kościół do tego
Święta Parafialnego.
Ks. Piotr Smolka.

Maryjo miesiąc który trwa należy do Ciebie.
Jesteś mi tak bliska jak własna Matka.
Ty zawsze wiesz kiedy coś w moim życiu dzieje się
W każdej chwili trwasz przy moim boku
W twoich ramionach skryta czuje się bezpieczna jak nikt inny
Ty ocierasz każdą łzę płynącą po moim policzku
Ty jesteś ze mną gdy jestem szczęśliwa i radosna
Ty pragniesz opiekować się mną jak własnym dzieckiem .
Jezus na krzyżu powierzył Ci mnie a Ty zgodziłaś się
Jeśli pragniesz -- ofiaruj swoje życie Maryi .
Nie bój się, Ona zaopiekuje się Tobą.
i nawet nie obejrzysz się kiedy będziecie jak dwie przyjaciółki
które bez siebie żyć nie umieją .
To dla Ciebie Matko kwitną kwiaty, to na Twą chwałę śpiewają ptaki, to
dla Ciebie w kaplice przy drodze, w każdym kościele gromadzą się ludzie
śpiewając Litanie Loretańskie.
„Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała...”
To dla nas, ludzi, Ona przyniosła na świat Zbawiciela, dla nas szła Drogą
Krzyżową Jezusa, płacząc: „ że Cię już nigdy nie zobaczę, Synu Mój...” Dla nas
oddała swego Syna na śmierć, ażeby „ każdy, kto wieży w Niego nie zginą, ale
wiecznie żył”.
Każdy z nas codziennie rozmawia z Nią w modlitwie „ Zdrowaś Maryjo”, a
Ona każdego wysłuchuje. Ona dodaje nam sił, kiedy jest nam ciężko; Ona zna
każdego z nas po imieniu i zna nasze problemy, nasze zmartwienia, nasze
potrzeby. Ona zawsze obok nas i chroni nas od złego. Ona Matka nasza i Matka
Naszego Zbawiciela.
Pamiętajmy o tym...
Odmawiajmy Różaniec, Litanie, znajdźmy czas na modlitwę. Maryja czeka
na każdego z nas, zawsze czeka.
Pamiętajmy również o Matce, która dała nam życie, która karmiła nas
piersią, która nie spała nocą, bo my płakaliśmy, która uczyła nas chodzić,
rozmawiać, która uczyła nas modlić się. Do niej przychodzimy dzielić się radością
i smutkiem. Ona zawsze nas wysłucha, poradzi, pomoże. Bo ona Matka.
Dziś, 26 maja, w Dzień Matki, składamy wszystkim Mamom moc gorących
życzeń. Życzymy im szczęścia, zdrowia, opieki Matki Bożej Łaskawej. Niech
Chrystus Zmartwychwstały obdarzy ich Swą Łaską i chroni od złego.
Mamo, mamo ! coś ci dam, tylko jedno serce mam, a w tym sercu same róże,
żyj mamusiu jak najdłużej.
Redakcja.

Wystarczyła ci sutanna uboga,
I ubogi wystarczył ci ślub.
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga,
I wiedziałeś co tobie dał Bóg.
27 maja ks. Augustyn obchodzi
swoje imieniny. Dziś z wdzięcznością
przychodzimy do Ciebie a żeby
podziękować Ci za lata poświęcone
nam. Za Twoją naukę o Bogu, za Twoje
otwarte serce do każdego z nas. Ty
codziennie uczysz nas kochać Boga i
ludzi; bo w każdym człowieku żyje Jezus
Chrystus.
Ty siejesz ziarna, a one dają plony.
Drogi księże Augustynie dziś pragniemy
złożyć bardzo serdeczne życzenia
obfitych Bożych łask
oraz samych radosnych chwil!
Niech Twoje życie będzie dla każdego
człowieka drogowzkazem do źródła
miłości.
Niech Duch Święty opromienia swym
światłem
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim
Przyjacielem,
a Maryja Wspomożycielka Wiernych
niech przygarnia Cię do swego serca.
Życzenia składają BWS.

