
Po  wyjściu  Judasza  z  wieczernika  Jezus  powiedział:  «Syn  Człowieczy  został  teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci,  jeszcze  krótko  jestem  z  wami.  Przykazanie  nowe  daję  wam,  abyście  się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  
Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

    Modlitwa św. Ignacego 
    po Komunii świętej

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie!
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie!
Krwi Chrystusowa, napój mnie!
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie!
Męko Chrystusowa, utwierdź mnie!
O! dobry Jezu, wysłuchaj mnie!
W ranach Twoich ukryj mnie!
Nie daj, bym kiedy opuścił Cię!
Od wroga złego obroń mnie!
W godzinę śmierci przyjmij mnie!
I rozkaż, bym mógł przyjść do Cię!
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieczne! 



Ogłoszenia duszpasterskie

• Dzisiaj  w  naszej  parafii  na  Mszy  świętej  o  godz.  1100 
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

• Dzisiaj nabożeństwo po Mszy świętej o godz. 1500. 
• W  tygodniu  nabożeństwo  majowe  po  Mszy  świętej  wieczornej,  

z wyjątkiem czwartku, gdyż jak w każdy czwartek, będzie wystawienie
Najświętszego  Sakramentu  i  adoracja  od  1730 do  1830.  Około  1810

rozpoczniemy  litanię  do  Matki  Bożej.  Zachęcamy  do  udziału
szczególnie dzieci i młodzież. 

• Jutro rocznica święceń biskupich ks. bp. Stanisława Jamrozka.
• We  wtorek  rocznica  ingresu  ks.  abp.  Adama  Szala  do  Bazyliki

Archikatedralnej w Przemyślu. 
• W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość Rocznicy I Komunii

Świętej  podczas  Mszy  świętej  o  godz.  1100.  Spowiedź  dla  dzieci,  
ich rodziców i rodzin będzie w sobotę od godz. 1630 do 1800.

• Bóg  zapłać  za  sprzątanie  kościoła.  Proszę,  aby  kościół  w  sobotę  
i  w  poniedziałek  posprzątali  rodzice  dzieci,  które  mają  w  tym  roku
przeżywać Rocznicę I Komunii Świętej. 

• Próba dla dzieci obchodzących Rocznicę I Komunii Świętej we wtorek 
i w piątek o godzinie 1730..

• Rodzice  dzieci  I  Komunijnych  złożyły  ofiarę  na  remont  organów  
w kwocie 300 zł. Bóg Zapłać. 

• Zarząd  Banku  Spółdzielczego  w  Żurawicy  serdecznie  zaprasza
wszystkich  Członków  Banku  na  Zebranie  Sprawozdawcze,  które
odbędzie się w dniu 26.05.2019 r. (niedziela) o godz. 1600 w budynku
Banku Spółdzielczego w Żurawicy, ul. Bankowa 4. 

• Wójt Gminy Żurawica ogłasza nabór wniosków na pozyskanie dotacji na
zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego o paliwo stałe na
ekologiczne. Wnioski będą przyjmowane od 27.05.2019r. Od godziny 800

w  Urzędzie  Gminy  Żurawica  przy  ul.  Jana  Pawła  II  1  na  sali  Narad
Urzędu Gminy Żurawica. Należy wypełnić formularz wniosku na stronie
internetowej U.G.Ż. lub u Sołtysa. O kolejności rozpatrywania wniosków
będzie  decydowała  data  wpływu do Urzędu.  Dodatkowe informacje  
w Urzędzie Gminy Żurawica w pokoju 21 lub  pod numerem telefonu
166713232 oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Żurawica.



Eucharystia

„Wierzymy,  że  jak  chleb  i  wino konsekrowane
przez  Chrystusa  Pana  podczas  Ostatniej  Wieczerzy
zostały  przemienione  w  Jego  ciało  i  krew,  które
wkrótce miał za nas ofiarować na krzyżu, tak też i chleb, i
wino  konsekrowane  przez  kapłana  przemieniają  się  w
ciało  i  w  krew  Chrystusa  zasiadającego  w  chwale
niebieskiej, i wierzymy, że tajemnicza obecność Pana pod
postaciami  owych  rzeczy,  które  dla  zmysłów  zdają  się
istnieć nadal jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i
substancjonalna.  (…)  Tę tajemniczą  przemianę  Kościół
stosownie  i  właściwie  nazywa  przeistoczeniem
(transsubstancjacją).”

Papież Paweł VI 

Chrystus i Kościół życzą sobie, by wszyscy wierni  codziennie przystępowali do
Stołu  Pańskiego,  i  życzeniu  temu na  pierwszym miejscu  przyświeca  myśl,  by  wierni
złączeni  z  Bogiem w Najświętszym Sakramencie  z  niego czerpali  siłę  do zwyciężania
namiętności, do pozbycia się drobnych powszednich przewinień, do ustrzeżenia się od
ciężkich grzechów, na jakie jest wystawiona ludzka ułomność.

Papież Pius X

„Gdy Chrystus Pan sam oświadczył o chlebie:  To jest ciało moje, któż by śmiał  o tym
wątpić? A gdy sam zapewnił: To jest krew moja, któż by śmiał nie dowierzać i mniemać,
że wino nie jest jego krwią? Dawniej przemienił wodę w wino; mielibyśmy więc nie wierzyć,
że wino w krew przemienił?”

św. Cyryl Jerozolimski 

W tym tygodniu obchodzimy:

• Poniedziałek – 20 maja - wspomnienie , prezbitera
• Wtorek 21 maja wspomnienie 

, prezbitera i 
• Środa 22 maja wspomnienie , zakonnicy
• Piątek - 24 maja - Wspomnienie 

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl


