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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. (J. 6,32)
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przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
Owoc, o którym mówi Jezus,
nie jest efektem naszego wysiłku, lecz odpowiedzią na miłość.
Nie produkuje się go samotnie,
lecz rodzi w relacji z drugim.
Spróbuj przypomnieć sobie
sytuacje, w których koncentrowałeś się na produktywności
kosztem relacji. Co chciałeś
uzyskać? Jakie uczucia tobą
wówczas kierowały?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,1–8

Właśnie rodzi się w tobie Podobnie jak latorośl nie może
spotkanie. Jesteś w obecności przynosić owocu sama z siebie –
Jezusa, a On jest obecny przy jeśli nie trwa w winnym krzewie
tobie. Spróbuj – tak jak to ro- – tak samo i wy, jeżeli we Mnie
zumiesz i potrafisz – skierować
trwać nie będziecie. Ja jestem
na Niego swoją uwagę.
krzewem winnym, wy – latoroezus powiedział do swoich ślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
uczniów: „Ja jestem prawdzi- w nim, ten przynosi owoc obfity,
wym krzewem winnym, a Ojciec ponieważ beze Mnie nic nie momój jest tym, który go uprawia. żecie uczynić. Ten, kto nie trwa
Każdą latorośl, która nie przy- we Mnie, zostanie wyrzucony jak
nosi we Mnie owocu, odcina, winna latorośl i uschnie. Potem
a każdą, która przynosi owoc, ją zbierają i wrzucają w ogień,
oczyszcza, aby przynosiła owoc i płonie. Jeżeli we Mnie trwać
obfitszy. Wy już jesteście czyści będziecie, a słowa moje w was, to
dzięki słowu, które wypowie- proście, o cokolwiek chcecie, a to
działem do was. Trwajcie we wam się spełni. Ojciec mój przez
Mnie, a Ja w was będę trwać. to dozna chwały, że owoc obfity

J

Aby wydać owoc, trzeba
przyznać pierwszeństwo relacji nad produktywnością. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego.
Tylko rzeczywistość widziana
z perspektywy więzi jest warta przeżycia. Co możesz zrobić,
by w ciągu dnia rozwijać wrażliwość na relacje?
Również modlitwa nie jest
przez ciebie produkowana. Nie
polega na twoim wysiłku, nawet jeśli go zakłada. Rodzi się
jako owoc relacji z Jezusem.
Słuchając Ewangelii jeszcze raz,
przypatrz się uważnie temu, co
pojawia się w twoim sercu.
Na koniec porozmawiaj
z Jezusem o tym, co przeżyłeś
podczas dzisiejszego spotkania. Czy potrafisz nazwać to,
co zrodziło się w tobie podczas
modlitwy?
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Chwała Ojcu…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie,
który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę
i świadczyć o niej swoim życiem. Każde zaś uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem
w miłości.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00,
a w niedziele - o godz. 7.15 (zamiast godzinek do Najświętszej Maryi Panny). Serdecznie zachęcamy do
udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
3. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski - głównej patronki naszego narodu.
Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II
powiedział, że tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są wota
wdzięczności. Tego dnia Msze w naszym kościele
w porządku niedzielnym rozszerzonym, czyli co 45
minut.
4. 3 maja to także Święto Konstytucji 3 Maja. 230 lat temu,
3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie
nowoczesna konstytucja. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, otwierając
jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń
systemu państwowego. Chociaż obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem
narodu polskiego chcącego zachować niezależność
państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek
miesiąca. Czwartek to dzień modlitw o nowe i dobre
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. Pierwszy piątek miesiąca to dobra okazja do spowiedzi
i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Jezusa. Porządek nabożeństw:
• o godz. 7.00 Msza święta z Nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
• o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża.
• o godz. 18.00 Msza święta z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
• Spowiedź od godz. 6.30 i 16.30.
7. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii (grupy pierwszej), odbędzie się za tydzień, o godz.
12.00 i 14.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne prosimy, aby w tych Mszach św. uczestniczyły tylko osoby
zainteresowane. Pozostałych Parafian zachęcamy do
udziału w niedzielnej Eucharystii o innej godzinie.
8. Przypominamy, że w maju sakrament Chrztu św.
udzielany jest na Mszy św. o godz. 10.30.
9. Zaplanowana na 11 maja konferencja dla uczestników
rekolekcji Oddanie 33 będzie miała miejsce w sobotę, 8
maja, po nabożeństwie majowym.
10. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek, 3 maja – Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, główna patronka Polski;
• we wtorek, 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304) żołnierz, męczennik, patron strażaków;
• w czwartek, 6 maja – święci apostołowie Filip
(†I w.) i Jakub (†62);
• w sobotę, 8 maja – św. Stanisław (między 1034,
a 1040-1079), biskup i męczennik, główny patron
Polski.

EWANGELIA DLA DZIECI
Jezus tak do uczniów mówi:
„Ja jestem prawdziwym krzewem,
który Ojciec Mój uprawia,
Ojciec mój, który jest w Niebie,
każdą latorośl odcina,
co owocu nie przynosi.
Oczyszcza zaś tę, co przynosi owoc
i z upadku ją podnosi,
by dawała wciąż owoc obfity.
Wy zaś czyści już jesteście
dzięki słowu, które wam podałem.
Trwać, jak Ojciec Mój, we Mnie
będziecie.

Jeśli nie będziecie trwali we Mnie
jak latorośl, która nie trwa w winnym
krzewie,
tak wy nie przyniesiecie owocu.
Bo owocu latorośl nie wyda sama
z siebie.
Ja więc jestem krzewem winnym,
wy zaś Moimi latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim
owoc obfity przyniesie, nic nie
uczynicie sami.
Ten kto nie trwa we Mnie,
jak latorośl sucha będzie wyrzucony,
CODZIENNA „KROMKA SŁOWA”

którą zbierają, rzucają w ogień,
a ta spłonie do cna w ogniu onym.
Jeśli trwać we Mnie będziecie,
a słowa Moje w was w pełni,
to proście o cokolwiek chcecie,
a to się wam wszystko spełni.
Ojciec Mój przez to chwały dozna,
że obfity owoc przyniesiecie
i staniecie się Moimi uczniami” tak Jezus do Apostołów rzecze.
MZ

INTENCJE MSZALNE
3 maja – poniedziałek
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
7.30
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.30
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla rodzin
Sobczyńskich i Kalinowskich.
8.15
+ Teresa Meja – w 2. rocznicę śmierci.
9.00
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
9.00
+ Jan – w 58. rocznicę śmierci i Helena Gromek.
9.45
+ Teresa Mocarska – w 2. miesiąc po śmierci.
10.30 + Antoni Konopka – intencja od Barbary.
10.30 + Marian Norowski – w 3. rocznicę śmierci.
11.15 + Halina i Jan Karwowscy – intencja od koleżanek
córki Anety.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski dla Zofii Zarzeckiej z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz dla jej dzieci, wnuków
i prawnuków.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Zygmunta, jego dzieci,
wnuków i prawnuków.
16.45 + Janina Szleszyńska - intencja od koła
różańcowego św. Ojca Pio.
17.30 + Edyta Tanajewska – greg.
18.15 + Edward i Janusz Chojnowscy.
19.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
19.00 + Sławomir Młodzianowski – w 4. rocznicę
śmierci.
4 maja - wtorek
7.00
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00
+ Barbara Budzichowska.
7.00
W intencji Bogu wiadomej.
7.00
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski i pomyślne zdanie matury dla
Sebastiana.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
18.00 +Anna i Aleksander Góralczyk.
18.00 + Ks. Marian Łupiński.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Pauliny z okazji 30. rocznicy
urodzin oraz dla jej rodziny.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Zofii Szczawińskiej z okazji
imienin oraz dla jej babci Jolanty z okazji urodzin.
5 maja – środa
7.00
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00
+ Wacław Boguski.
7.00
+ Hieronim i Jadwiga Grabowscy.
7.00
+ Zdzisław Urbanek – w 2. rocznicę śmierci;
Helena i Antoni Urbanek.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
18.00 + Irena Nieszczółkowska.
18.00 + Irena Rogowska.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ireneusza
z rodziną.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6 maja – czwartek
I czwartek miesiąca
7.00
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00
+ Paweł Szczawiński – w 19. rocznicę śmierci.
7.00
+ Kazimiera i Marian Wądołowscy.
7.00
+ Czesław Tyl – w 10. rocznicę śmierci.
7.00
+ Ryszard Samsel.
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+ Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Edyta Tanajewska – greg.
+ Czesława(k) i Jan Dzielniccy.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Julii Zadrożnej z okazji 18.
rocznicy urodzin i dla jej rodziców.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Dawida Bajkiewicza z okazji
urodzin oraz dla jego rodziców.
W intencji Wspólnoty „Odnowa w Duchu
Świętym”.
7 maja – piątek
I piątek miesiąca
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
+ Jan i Stanisława(k) Duchnowscy.
+ Krzysztof Chętnik – w 8. rocznicę śmierci.
+ Jadwiga i Józef Trochimowicz.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Marianny.
+ Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Edyta Tanajewska – greg.
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
+ Stanisław, Zofia, Czesław i Bolesław.
+ Aleksander Rogowski – w 18. rocznicę śmierci.
+ Stanisław Chutkowski.
+ Jadwiga i Stanisław Chmielewscy.
8 maja – sobota
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
+ Stanisław i Stanisława(k) Filipkowscy.
+ Zofia Mikucka.
+ Antoni, Bolesława(k), Mieczysław, Anna i Karol
Kubeł.
O łaskę uwolnienia z nałogu dla Stanisława oraz
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla jego rodziny.
+ Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Edyta Tanajewska – greg.
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
+ Krzysztof Kotlewski – intencja od pielgrzymów
rowerowych.
+ Henryk Jabłoński – w 11. rocznicę śmierci oraz
Janina i Stanisław.
+ Stanisław i i Stanisława Berlińscy.
9 maja – niedziela
VI niedziela wielkanocna
+ Ks. Edmund Kamiński – greg.
+ Stanisław Kawęczyński i jego rodzice.
+ Za zmarłych wspominanych w wypominkach
całorocznych.
+ Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
+ Antoni Szkutnik.
+ Jadwiga Szmyglewska – w 6. rocznicę śmierci.
+ Stanisława Borkowska – w dniu imienin.
+ Zofia i Teofil Domurat.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Aldony i Jerzego z okazji 25.
rocznicy zaślubin oraz dla ich córki.
Za Parafian/Uroczystość I Komunii św.
Uroczystość I Komunii św.
+ Alicja Rogalska - intencja od koła różańcowego
św. Moniki.
+ Grzegorz Poniechowski; Stanisław i Bogdan.
+ Mirosław Rydzewski.
+ Edyta Tanajewska – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Łucji Dąbrowskiej.
+ Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jerzy Karpiński i Bronisława(k) Kuczyńska.

„LITANIA LORETAŃSKA” JEST CORAZ DŁUŻSZA!
55 RAZY MARYJA
Od wieków polski maj, każdego dnia, nieodłącznie splata się ze szczególną modlitwą: „Litanią
loretańską”. To jeden z najpiękniejszych hymnów
ku czci Matki Bożej oraz szczególne błaganie o Jej
wstawiennictwo przed Bogiem. Sławienie wyjątkowych cnót i wyliczanie chwalebnych tytułów Maryi
Panny układa się w swoistą listę wezwań, których co
pewien czas przybywa! W czerwcu 2020 roku, spełniając oczekiwania wiernych, Stolica Apostolska
wprowadziła w całym Kościele trzy kolejne: „Matko
miłosierdzia”, „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów”. Tym samym „Litania loretańska” liczy teraz 55
wezwań do Maryi. Należy dodać, że tytuł „Matko
miłosiedzia”, dotychczas obecny jedynie w polskiej
wersji litanii, Stolica Apostolska zatwierdziła już
w roku 2014, z inicjatywy Kościoła w Białymstoku.
Właśnie tutaj, niemal 30 lat, posługę duszpasterską
sprawował bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik św.
s. Faustyny Kowalskiej, z woli Pana Jezusa krzewicielki miłosierdzia Bożego. Wezwanie „Matko miłosierdzia” dotąd odmawiane było po „Matko łaski
Bożej”, teraz umieszczone jest po „Matko Kościoła”.
Natomiast po „Matko łaski Bożej” należy odmawiać
„Matko nadziei”, zaś po „Ucieczko grzesznych” –
„Pociecho migrantów”.
„Litanię loretańską” tworzy kilka form wezwań:
rozpoczynające ją skierowane do Trójcy Świętej, czyli samego Boga; sławiące świętość Maryi; podkreślające Jej Boskie macierzyństwo; honorujące dziewictwo Matki Zbawiciela; odwołujące się do źródeł
biblijnych oraz odnoszące się do królewskiej godności Bogarodzicy.
Ten wspaniały hymn ku czci Matki Jezusa i zarazem błaganie o Jej wstawiennictwo przed Bogiem
to jedna z najstarszych modlitw Kościoła. Nawiązuje
w swej nazwie do miasteczka Loreto we Włoszech.
Właśnie tutaj, według przekazów, w roku 1291 aniołowie cudownie przenieśli z Nazaretu domek Maryi,
w którym się urodziła, mieszkała, przyjęła Bożego
posłańca anioła Gabriela, a za sprawą Ducha Świętego poczęła Jezusa i tu Go wychowywała. Dzisiaj
domek Maryi znajduje się w bazylice i czczony jest
jako szczególna relikwia, zaś Loreto to największe
i najważniejsze sanktuarium Maryjne we Włoszech,
do którego przybywają miliony pielgrzymów z całego świata. Jednak ta piękna litania nie pochodzi z Lo-

reto: „narodziła się” we Francji, w XII wieku (pierwotny zapis nie zachował się do naszych czasów). Ale
to właśnie w Loreto, gdzie była szczególnie nabożnie
odmawiana, w XVI wieku utrwaliła się obecna wersja litanii. Lecz jej ustanowiona formuła z czasem
zaczęła się zmieniać: Stolica Apostolska, dla nieustającego szerzenia kultu Maryi oraz wobec oczekiwań
wiernych, zatwierdzała kolejne wezwania do Matki
Bożej, także wyłącznie w polskiej wersji litanii, jak
np. wezwanie „Królowo Korony Polskiej”, wymieniane od roku 1656, a w 1922 zmienione na „Królowo
Polski”.
„Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny”
tradycyjnie składa się na tzw. nabożeństwo majowe.
Lecz odmawiajmy ją lub śpiewajmy nie tylko w tym
miesiącu!

