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02. 05. 2015 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
patronki Polski
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z
historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana
Kazimierza /1 kwietnia 1656 r./ - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do
uchwalenia Konstytucji 3 Maja /3 maja 1791/. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną
opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult
jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza
polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
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Jezus jest dobrym pasterzem
Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są
z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt
mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza.
Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży,
przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię.
Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani. Istnieje
kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo
urzędowe, zwane też służebnym, które jest przekazywane przez sakrament święceń.
Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.
Kapłaństwo urzędowe udziela natomiast świętej władzy, mocą której kapłani służą ludowi
Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo zostało
ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia.
Księża znajdują się między ziemią a niebem. Jedni są młodzi, szczupli, wysokiego
wzrostu, inni zaś starzy, grubi i tak niscy, że na ambonie wspinają się na palce, żeby było
ich dobrze widać. Jednak wszyscy księża przybliżają do Chrystusa, karmiąc słowem i łaską
Bożą. Ks. Jan Twardowski stale powtarzał: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce.
Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja
osobą Pana Jezusa”. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując
Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób wypełniają
testament Mistrza: „To czyńcie na moją pamiątkę”.
Zakończeniem refleksji dotyczącej kapłaństwa niech będą słowa modlitwy za
kapłanów: Panie i Boże nasz, ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, którzy będą
pachnieć owcami. Niech będą podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie
słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Niech
stają się odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu
Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia.

OGŁOSZENIA

1. Z racji na to, że w tym roku 3 maja przypada w V niedzielę wielkanocną, Uroczystość
NMP Królowej Polski przeniesiona została na sobotę, 2 maja.
2. W maju i w czerwcu we wszystkie dni tygodnia Msza św. będzie odprawiana o godz.
18:00. Bezpośrednio po Eucharystii odprawiane będą nabożeństwa.
3. W piątek, 1 maja br. po Mszy św. wieczornej odbędzie się w plebanii ostatnie spotkanie
III grupy przygotowujących się do bierzmowania, W sobotę 2.05.2015 r. o godz. 9:30 –
egzamin dopuszczający do sakramentu.
4. W dniu dzisiejszym zbierane są do puszek ofiary na Seminarium Duchowne w Łowiczu.
5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1274,40 zł.
Bóg zapłać!

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozmawia dwóch mnichów, młody ze starszym na temat zbiorów znajdujących się
w tamtejszej bibliotece.
- Mistrzu, wybacz, że pytam, ale co by się stało gdyby mnich przepisujący księgi się
pomylił i jakieś zdanie przepisał błędnie?
- Nie, to niemożliwe, nikt się nie myli.
- No, ale jakby się ktoś pomylił, to co by się stało?
- Mówię ci, że nikt się nie myli, znasz teksty reguł na pamięć? Przyniosę ci jedną
z pierwszych kopii i zobaczysz, że nic, a nic nie odbiega od tej z której i ty się uczyłeś...
Mnich poszedł po ów tekst i nie ma go godzinę, dwie, trzy... w końcu młody mnich
zniecierpliwił się i poszedł szukać mistrza. Znalazł go w bibliotece siedzącego nad dwoma
tekstami biblii (jeden z którego się wszyscy uczyli, a drugi ten jeden z pierwszych kopii
najbliższych oryginałowi) i płacze...
- Mistrzu co się stało?!?
- W pierwszym tekście jest napisane "będziesz żył w celi bracie", a w kolejnych kopiach
"będziesz żył w celibacie".

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 27. 04. 2015 r.

7:30 – w intencji Parafian.
WTOREK, 28. 04. 2015 r.

7:30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny Kaczmarek z ok.
25 rocznicy urodzin.
ŚRODA, 29. 04. 2015 r.

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 01 lipca 2015 r./:
– o łaskę nawrócenia i przemianę serca;
za + Stanisława i Leona Dąbrowskich, Krystynę, Czesława i Jadwigę
Boneckich, Jana Szczepańskiego i Józefa Medla;
+ Józefa Całę w 4 roczn. śm.;
+ Piotra i Zofię Głowackich.

CZWARTEK, 30. 04. 2015r.

7:30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw i rodzin naszej parafii
/ int. KŻ Różańca o. Pio/.
PIĄTEK, 01. 05. 2015 r.

wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pojednania.
18:00 –1) za + Janinę w 9 roczn. śm., Władysława, Michała i Józefa Tworskich,
Eugeniusza, Stanisławę Rogulskich, dziadk. Skorupińskich;
2) za + Sławomira Owczarskiego (int. od Czesława z rodz.).
Nabożeństwo majowe
SOBOTA, 02. 05. 2015 r.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, patronki Polski
18:00 – 1) za + Tadeusza i Cecylię Kąckich, dziadk. Kąckich i Kwiatkowskich;
2) intencja dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla p.Antonii
Skonecznej z ok. 80 roczn. urodzin
Nabożeństwo majowe
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 03. 05. 2015 r.

9:00 – o Boże błogosławieństwo dla p. Kazimiery Rybak z ok. 95 roczn. urodzin;
– o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kamila Gieracha z ok.18 roczn.
urodzin, o umocnienie miłości dla Marioli i Wojciecha Przybyłek z ok.
20 roczn. zawarcia Sakr. Małżeństwa;
– o Boże błogosławieństwo dla Józefa Miniak z ok. 80 roczn. urodzin
(int. od dzieci i wnuków);
za + Stanisława i Bogdana Rybak;
+ Janinę Kowalczyk i zm. c.r. Kowalczyków;
+ Kazimierza Sochę (int. od żony i córki);
+ Stanisława Gruchałę, Zofię i Jana Klimczak oraz dziadk. Gruchałów;
+ Helenę, Władysława, Stanisława Olczak, zm. c.r. Olczaków i Kolbusów;
+ Zygmunta Tomczyka, Jadwigę oraz rodziców Tomczyków i Haraśnych;
+ Andrzeja Jarzębskiego w 10 roczn. śm., rodz. Melów i teść. Jarzębskich;
+ Stanisława Rybaka z ok. 14 roczn. śm.;
+ Jerzego Gerańczyka z ok. 15 roczn. śm., rodz. Szymańskich, dziadk.
Szymańskich i Gwiazdowiczów, Lucjana Tworskiego;
+ Jana i Krystynę Woźniak;
+ Kazimierę i Józefa Bis, zm. c.r. Bisów;
+ Adama Krzysztofa Staruch (int. od sąsiadów Chwalińskich).
12:00 – w intencji Druhów OSP i ich rodzin z ok. liturgicznego wspomnienia św. Floriana.
18:00 – za + Mariannę, Zofię i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa.
Nabożeństwo majowe

