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Maj - miesiąc MaryiMaryi  
Kościół najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi. 
Maj, polski maj! Maj boćków rozklekotanych radosnym powrotem pod nasze strzechy; maj 
rozświergotanych skowronków, jaskółek i szpaków; maj rozkwitniętych polskich grusz, 
jabłoni, śliw, bzów; maj ukwieconych łąk! Jakby cała ziemia polska Pani swojej i Królowej 
chciała nieść pierwociny swoich najcudowniejszych barw i woni. Biją dzwony, a lud 
gromadzi się tłumnie po świątyniach, by w litanijnych strofach wyśpiewać swoją duszę 
i przed ukochaną Matką wypłakać swoje troski. Ołtarze Maryi zasypane kwieciem coraz to 
nowym, bujniejszym. I tak jest wszędzie jak Polska długa i szeroka, po katedrach 
i wiejskich kościołach, po przydrożnych kapliczkach. U stóp swej Matki gromadzi się 
w majowe wieczory cała Polska i wszystkie jej dzieci. 
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Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was 
trwać będę.  

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa 
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami". 
 
 

 
 
Krzew winny tworzą pnącza, wyrastające z pnia. Z tych zdrewniałych każdej wiosny 

wyrastają latorośle. Warto obserwować rozrost krzewu oraz jej coroczne odradzanie się. 
Winorośl najczęściej była utożsamiana z bogactwem, dostatkiem i szczęśliwością. 
Szczególną rolę krzew winny zyskuje w Nowym Testamencie, gdzie Jezus utożsamia się 
z nim: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jedność 
z Chrystusem jest sprawą miłości, która daje życie, jest zawsze świeża i nowa. Ten, kto 
zbliża się do Boga, rozwija komunię z Nim, staje się Jego przyjacielem. Natomiast życie 
chrześcijanina, który nie szuka umocnienia w Chrystusie, pozostaje całkowicie bezowocne. 

Nasza wspólnota z Chrystusem jest możliwa dzięki obecności łaski uświęcającej 
w naszym sercu. Dzięki współpracy z nią wzrastamy w świętości. Trzeba więc zatroszczyć 
się przede wszystkim o religijny tryb życia, o życie Boże w nas, o wierność woli Bożej 
wyrażonej w „Dekalogu” i „Kazaniu na Górze”. Do tego jest potrzebny ciągły rozwój 
modlitwy, zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej. Pokarmem, który ubogaca nasze 
życie duchowe, jest słowo Boże oraz korzystanie z sakramentów, zwłaszcza spowiedzi oraz 
Komunii Świętej. Uczestnicząc natomiast w liturgii włączamy się w rytm roku 
liturgicznego, w którym Kościół odsłania całe misterium Chrystusa. Dzięki zaangażowaniu 
w rozwój duchowy, dokonujący się we wspólnocie Kościoła, możemy walczyć ze złem, ale 
i pomnażać dobro. 

Mamy stawać się żywą latoroślą, pozwalając Panu oczyszczać nas z tego, co 
powoduje nasze duchowe obumieranie. Wzorem komunii z Bogiem wierności jest dla 
całego Kościoła Maryja, z którą łąki umajone wyśpiewują hymn uwielbienia na cześć 
Stwórcy. 

 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w Nabożeństwach ku czci  Matki 
Bożej we wszystkie dni tygodnia po Mszy św. o godz. 18:00.     Zachęcam także do 
wspólnego śpiewu Litanii Loretańskiej przy kapliczkach. 

2. W piątek, 8 maja br. przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. Z tej racji nie obowiązuje nas w tym dniu post.   

3. W sobotę, 9 maja br. o godz. 8:30 proszę Tatusiów dzieci komunijnych o pomoc 
w odgrzybianiu kościoła, a Mamy o pomoc w uporządkowaniu ternu  wokół i na 
skwerku. Zapraszam także młodzież przystępującą do Bierzmowania.     

4. W sobotę, 9 maja br. odbędzie się także spotkanie ministrantów o godz. 9:30.   Obecność 
     na tym spotkaniu jest obowiązkowa dla wszystkich członków  służby liturgicznej oprócz 
     pracujących.                                                              
5. W niedzielę, 10 maja br. po Mszy św. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie rodziców 

i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. A po Mszy św. wieczornej 
spotkanie organizacyjne kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

6. W niedzielę, 10 maja br. będą zbierane są do puszek ofiary na pomoc ofiarom   trzęsienia 
ziemi w Nepalu. 

7. Opłaciliśmy rachunki za energię elektryczną w wys. 1631,15 zł. 
  8. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na   tacę   w  ubiegłą  niedzielę w wysokości 1153,20 zł 

oraz 1 euro. Na organizację ŚDM zebraliśmy ofiary w wys. 290 zł, a na Seminarium 
Duchowne w Łowiczu 403,40 zł. Bóg zapłać!  

                                                                                                        
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA  DO  WIECZNO ŚCI: 
ś.p. Stefania Dąbrowska - polecajmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu w naszych 
                                          modlitwach. 

 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Julię Kuta - ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Na katechezie ksiądz pyta Basię:  
- Kto to był Mojżesz?  
- Dziecko córki faraona.  
- To nie tak - przerywa ksiądz - córka faraona znalazła Mojżesza jako maleńkie dziecko, 
w koszyku unoszącym się na wodach Nilu. 
Na to Basia:  
- A ja myślę, że ona tylko tak musiała powiedzieć rodzicom. 
 

U drzwi wejściowych Kowalskich odzywa się dzwonek, mały Piotruś biegnie otworzyć. Na 
progu widzi narzeczonego swojej starszej siostry. 
– Zosia! – krzyczy Piotruś. – Przyszedł twój wróbel w garści! 

 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK, 04. 05. 2015 r. 
wspomnienie św. Floriana, męczennika 

18:00 – 1) za + Stefana Rudnickiego (int. od córek);                                             
             2) za + Waleriana Boneckiego, Anielę, Stanisławę i Leopolda oraz Teresę  
                         Jankowską.                                 
Nabożeństwo majowe 
                                                  WTOREK, 05. 05. 2015 r. 
18:00 – 1) za + Zofię Skoneczną (int. od rodz. Filipczaków);                 
             2) za + Józefa Szymczaka w 9 roczn. śm.                                 
Nabożeństwo majowe 
                                               ŚRODA, 06. 04. 2015 r. 
                           święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 01 lipca 2015 r./:  
              za + Stanisława Dębca i Franciszka Kościstego; 
                   + Jana Kaczmarka w 3 roczn. śm., Władysława Włodarczyka, teściów 
                      Kaczmarczyków; 
                   + Rafała i Stanisława Ziółkowskich, zm. c.r. Michalskich;                   
                   + Stanisława Rybaka, dziadk. Pacochów i Lewandowskich, dziadk. Kotyniów 
                      i Rybaków;                                                                            
                   + Stanisława Stanisławskiego, zm. c.r. Stanisławskich i Białasów.  
Nabożeństwo majowe           
                                                             CZWARTEK,  07. 05. 2015r. 

18:00 – 1) za + Stanisława Wójciaka (int. od córki Urszuli z rodz.); 
             2) za + Stanisławę i Kazimierza Szymańskich, Karola, Antoninę  i Wacława 
                         Wojtkiewiczów, Anetę Sputowską.             
Nabożeństwo majowe 
                                                                        PIĄTEK, 08. 05. 2015 r. 

uroczystość  św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski 
18:00 – 1) za + Bogdana Jędrychowicza w 1 roczn. śm.;                                       
             2) za + Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz Józefę i Antoniego Owczarek.  
Nabożeństwo majowe 
                                                          SOBOTA,  09. 05. 2015 r. 

18:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski dla Kingi z ok. 18 roczn. urodzin. 
             2) za + Stanisławę Zysiak z ok. im., Marka Zysiak i Grzegorza Żurańskiego. 
Nabożeństwo majowe 
 
          VI  NIEDZIELA WIELKANOCNA,  10. 05. 2015 r.  
  9:00 – za zmarłych Parafian – wypominkowa.                                                    
12:00 – za + Zofię Męcina w 20 roczn. śm., Jana Lipskiego, dziadk. Skorupińskich  
                     i Męcinów. 
18:00 – za + Władysława i Jana Dąbrowskich, Arkadiusza i Jana Sabiniaków. 
Nabożeństwo majowe 
 
 
 


