4. Informacje gospodarcze:
a) Trwają prace konserwacyjne przy murze wewnętrznym pomiędzy terenem kościoła i terenem plebanii.
b) We współpracy z wydziałem ochrony środowiska naszej dzielnicy kontynuujemy rozpoczęte jesienią prace ogrodowe polegające na nasadzeniach nowych drzew, krzewów i
kwiatów.
c) W tym miesiącu zostaną wymienione na plebanii dwa stare i nieekonomiczne kotły gazowe na energooszczędne urządzenia nowej generacji. Kotły zakupiliśmy jeszcze po niższej cenie, a prace zostały zaplanowane w październiku 2019 roku.
d) Zakończyliśmy pierwszą część malowania lamperii w kościele /od zakrystii do sklepiku/.
Prowadzone systemem gospodarczym prace zostaną dokończone w późniejszym terminie,
ponieważ przygotowane na to środki musimy przeznaczyć na inny cel.
e) Ostatnie deszcze ujawniły bowiem pilną potrzebę naprawy i wymiany części rynien w
kościele. Niezbędne w tym celu prace połączymy z uzupełnieniem i naprawą dekarską elementów ogrodzenia od strony ul. Ratuszowej.
5. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
Dziękujemy za dzisiejszą tacę, za ofiary składane do skarbonek, przekazywane w zakrystii
i kancelarii oraz za wszystkie wpłaty na konto parafialne.
6. Mając na uwadze 5 przykazanie kościelne i powtarzające się coraz częściej postawy
roszczeniowe w kancelarii parafialnej wprowadzamy korektę dotyczącą trybu wydawania
zaświadczeń i pism kancelaryjnych. Dla naszych parafian nic się nie zmienia – tzn. prosząc
o wydanie zaświadczenia możemy złożyć dobrowolną ofiarę. Osoby nie należące do naszej parafii przed uzyskaniem potrzebnego dokumentu będziemy prosili o wniesienie stosownej opłaty kancelaryjnej tak, jak ma to miejsce w pozostałych instytucjach życia publicznego.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Zygmunta Piwek. Pomódlmy się dla
niego o łaskę zbawienia.

.

Msze św. w niedziele i uroczystości:
7.00, 8.30, 10.00, 11.00 z udziałem dzieci, 12.30, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria: poniedziałek i czwartek: 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.30; 19.00 - 20.00
we wtorek kancelaria nieczynna; środa i piątek: 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.30
w pierwsze piątki miesiąca kancelaria nieczynna;
sobota i niedziela kancelaria nieczynna. Telefon do kancelarii – 22 619 27 37.
e-mail: kancelaria@mbloretanska.pl
strona internetowa: www.mbloretanska.pl
Konto parafialne: 47 1240 6074 1111 0000 4992 5977
Partner parafii- Misterium tel. 24h 511 470 200 www.misterium-pogrzeby.pl
Przygotowanie gazetki i druk: Paweł Lisiecki, Elżbieta Kemfert,

.

Do użytku wewnętrznego.

Weź Ewangelię
do Domu

Parafia Rzymskokatolicka
Matki Bożej Loretańskiej
03-461 Warszawa-Praga
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Pierwsze czytanie (Dz 6,1-7)

Najmilsi! : Zbliżając się do Pana, który jest
żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie

przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla
składania duchowych ofiar, przyjemnych
Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem
zawiera się w Piśmie: „Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a
kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie
zawiedziony”. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą
są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali
dzieła potęgi Tego, który was wezwał z
ciemności do przedziwnego swojego światła.
Oto słowo Boże.

Aklamacja przed Ewangelią
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko
przeze Mnie..
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ewangelia (J 14,1-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu

Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i
wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę,
dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy
znać drogę?”.
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.
Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam
Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i
Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam
Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto
we Mnie wierzy, będzie także dokonywał
tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i
większe od tych uczyni, bo Ja idę do
Ojca”.
Oto słowo Pańskie

Droga do Ojca
W liturgii kolejnych niedziel wielkanocnych Jezus objawia nam swoją tożsamość Syna Bożego, Pana nieba i ziemi. Odkrywamy, że On jest chlebem życia, Dobrym Pasterzem, prawdziwym krzewem winnym, naszą drogą, prawdą i życiem. Jezus wie, że Jego odejście do
Ojca drogą krzyża wstrząśnie uczniami. Dlatego prosi, aby Mu zaufali, bo jedynie On zna
Ojca: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” – mówi Jezus. On zna drogę do Ojca. Co więcej,
On sam jest tą drogą. Drogą do odkrycia Ojca jest miłość synowska i zaufanie. Tego właśnie
Jezus pragnie nas uczyć. Im bardziej Go poznajemy, tym lepiej poznajemy Ojca. Na ile ja

już odkryłem Boga jako mojego Ojca? Co znaczy dla mnie być Jego synem, Jego córką?
Jezu, Ty jesteś miłością, prawdziwą drogą do życia, prowadź mnie, proszę, ku Ojcu. Niego.

Najświętsza Maryja Panna Fatimska
Objawienia powtarzały się każdego 13
dnia miesiąca, aż do października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi
(przy obecności 70 tys. ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i
pokutują za grzechy".

W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi
oraz Łucji dos Santos (1907-2005)
– ukazała się Matka Najświętsza.
Pierwsze objawienie miało miejsce 13
maja 1917 roku. Maryja powiedziała
wtedy do nich: "Nie bójcie się, nic złego
wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę
was prosić, abyście tu przychodziły co
miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od
was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata".

Z objawieniami w Fatimie wiążą się
tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt
lat temu. Ostatnią przedstawił światu
Jan Paweł II podczas swojej wizyty w
Fatimie w maju 2000 roku oznajmiając, że właśnie opiece Matki Bożej z
Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego
życie właśnie 13 maja 1981 r. na
Placu Świętego Piotra w Rzymie.
MODLITWA

Boże, Ty Rodzicielkę Twojego Syna
ustanowiłeś także naszą Matką, †
spraw, abyśmy nieustannie trwając w
pokucie i na modlitwie za zbawienie
świata, * mogli coraz skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa. Który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższą środę 13 maja wspomnienie NMP z Fatimy. Po Mszy wieczornej procesja
fatimska połączona z nabożeństwem majowym. Będziemy modlić się wewnątrz kościoła,
prosimy więc aby tym razem nie przynosić ze sobą świec.
2. W czwartek święto św. Macieja apostoła, a w sobotę 16 maja uroczystość św. Andrzeja
Boboli patrona Polski i metropolii warszawskiej.
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej, które w naszym kościele odprawiane są w niedziele i święta o godz. 17.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.

