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Modlitwa o wielkiej mocy
Objawiając się św. s. Faustynie Jezus

obiecał, że ktokolwiek będzie odmawiał
Koronkę, dostąpi wielkiego miłosierdzia
w godzinę śmierci.

Tę koronkę podyktował Pan Jezus s.
Faustynie w Wilnie 13-14
września 1935 roku jako
modlitwę na przebłaganie
i uśmierzenie gniewu Bo-
żego (zob. Dz.474-476).

Odmawiający tę koron-
kę ofiarują Bogu Ojcu
„Ciało i Krew, Duszę i
Bóstwo” Jezusa Chrystu-
sa na przebłaganie za
grzechy swoje, bliskich i
całego świata, a jedno-
cząc się z ofiarą Jezusa,
odwołują się do tej miło-
ści, jaką Ojciec niebieski
darzy swego Syna, a w
Nim wszystkich ludzi.

W tej modlitwie proszą
również o „miłosierdzie
dla nas i całego świata” i
tym samym spełniają uczynek miłosier-
dzia. Dodając do tego podstawę ufności
i wypełniając warunki każdej dobrej mo-
dlitwy (pokora, wytrwałość, przedmiot
zgodny z wolą Bożą), wierni mogą ocze-
kiwać spełnienia Chrystusowych obiet-
nic, które dotyczą szczególnie godziny
śmierci: łaski nawrócenia i spokojnej
śmierci. Dostąpią ich nie tylko osoby od-
mawiające tę koronkę, ale także konają-
cy, przy których inni jej słowami modlić
się będą.

KORONKA
DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
odmawiamy na zwykłej cząstce różań-

ca – 5 dziesiątek

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w
niebie...
Zdrowaś Maryjo, łaski
pełna...
Wierzę w Boga, Ojca
wszechmogącego...

Na dużych paciorkach
(1 raz)
Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmil-
szego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przebłaga-
nie za grzechy nasze i
całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosier-
dzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nie-
śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad ca-
łym światem.

Jezu Ufam Tobie (3 razy)

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  2.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Zespołu Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  3.W poniedziałek (29.04) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Diakonii Słowa.
  4.Od środy zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni po-

wszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  5.W I czwartek miesiąca przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sa-

krament. O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę
św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystia-
nów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  6.W czwartek (2.05) swoje urodziny obchodzi ks. Marcin Piasecki. Zapraszamy
na Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  7.W piątek (3.05) obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze
św. w tym dniu będziemy odprawiać o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00.

  8.W sobotę (4.05) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w czwartek o godz. 18.45 do salki nr 2.

  9.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokala-
nego Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo
do Matki Bożej.

10.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 12.30
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Semina-
rium Duchowne w Katowicach.

11. Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie mło-
dych w Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2 czerwca.  Tegoroczne hasło Lednic-
kie to: "Wiesz, że cię kocham". Jest to wspaniałe spotkanie młodego Kościoła.
Kto nie był, koniecznie musi być w tym roku. Można już dokonywać zapisów.
Szczegóły u księdza Dawida. Koszt to około 110 zł.

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Caritas Archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (28 kwietnia 2019)
  1.W dzisiajszą niedzielę (28.04) obchodzimy jako święto Miłosierdzia Bożego.

Po każdej Mszy św. można ucałować relikwie św. Faustyny. O godz. 16.30 za-
praszamy na uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (29 KWIECIEŃ-05 MAJ  2019)

PONIEDZIAŁEK (29.04.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ,
    dz. i dK., patronki Europy

  7.00 1/za + Janusza Szlagę
2/za ++ Annę i Jakuba Żmudów oraz ich + syna

  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za + Józefa Woronko, jego + żonę Zofię, ich ++ rodziców oraz + Tadeusza Brykana

2/za + Tadeusza Adamika w 2 r. śm.
3/za ++ rodziców: Fabiana i Janinę Bagińskich, ++ dziadków z obu stron,

++ z rodziny: Bagińskich, Noconiów i Nowaków

WTOREK (30.04.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA
   I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

  7.00 1/w intencji Ireny i Ryszarda z ok. 44 r. śl., dziękując Bogu za dotychczasowe łaski,
z prośbą o Bożą opiekę, błog. na dalsze wspólne lata oraz w intencji córki z rodziną

2/za ++ rodziców: Franciszka i Marię, + szwagra Franciszka, ++ teściów:
Władysława i Helenę oraz ich + córkę Annę z mężem Januszem

  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za zmarłych w kwietniu:

2/za + ojca Stanisława Farynę w 11 m-cy po śm.
3/za ++ rodziców: Elżbietę i Henryka Kaczmarków

ŚRODA (01.05.2019 r.) -  ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

  7.00 1/za + męża Henryka Juchę w 5 r. śm.
2/za + męża Czesława Mateję w 1 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za ++ z rodziny Lechwarów: babcię Marię w 30 r. śm. oraz Janinę, Jana i Stanisławę

2/za ++ rodz: Wojciecha Krawczyka w 23 r. śm., mamę Franciszkę w 57 r. śm., + męża
Zygmunta Szewczyka w 3 r. śm.++ z rodzin z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

3/za ++ z rodzin: Zarzecznych, Michalskich, Winiarczyków, Wielgusów, Grzonków,
Szeberów, Nitnerów, ++ Jadwigę Pająk, Leszka Kamola, Bogdana Dudka, Bolesła-

wa Serwotkę

CZWARTEK (02.05.2019 r.) -  Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

  7.00 - za + męża Zygmunta Gajek w dniu imienin, ++ rodziców: Jana i Kamilę,
++ braci: Wiesława i Józefa, + Mariana Gajek, ++ teściów: Jana, Mariannę
i Józefę, ++ dziadków i babcie z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji ks. Marcina Piaseckiego z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, pro-

sząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia 

    2/w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji

3/za + Zofię Błachut  (od bratowej Marii Serednickiej)

PIĄTEK (03.05.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, gł. patronki Polski

  8.00 - za + męża Stanisława oraz ++ z rodziny: Chełmińskich i Stalickich
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58
12.00 - Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej w inten-

cji Bożeny z ok. 60 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. opiekę i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum)

16.15 - Nabożeństwo majowe
17.00 - w intencji brata Henryka z okazji 80 r. ur., w intencji jego żony Eryki, syna, synowej

i wnuczki z podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o B.błog., i zdrowie

SOBOTA (04.05.2019 r.) -  Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów: Węgliński Wojciech, Staroń Filip, Skrzypczak Maja,

Pawelec Ryszard oraz w I rocz. sakramentu Chrztu:
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Władysława Łudzika w 6 r. śm. z prośbą o Miłosierdzie Boże i dar nieba

2/za + męża Stanisława Franiaka z ok. urodzin

NIEDZIELA (05.05.2019 r.) - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

  7.30 - za ++ rodziców: Katarzynę i Stanisława w kol. r.śm. oraz ++ z rodzin:
Pogudz, Borowiec, Pawelec, Aptazy

  9.30 - w intencji Andrzeja Jagodzińskiego z ok. kol. r. ur., dziękując Bogu za opie-
kę, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MB, dary Ducha Św. oraz wszelką
pomyślność i zdrowie na dalsze lata (Te Deum)

11.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66
12.30 - za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych w intencji Zofii z prośbą

o powrót do zdrowia po operacji
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

16.30 - Nabożeństwo majowe
16.15 - w intencji Alicji w roczn. chrztu św. o dary Ducha Św. i łaskę zdrowia
20.00 - za + Zofię Błachut (od brata Stanisława z rodziną)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Zaproszenie na nabożeństwa majowe
Chwalcie z nami Pani¹ Œwiata
Dwa miesiące w roku poświęcone są w

szczególny sposób Matce Bożej. Paź-
dziernik z Różańcem, podczas którego
znajdujemy czas na zadumę i rozważa-
nia oraz maj, w którym w szczególny
sposób chcemy wychwalać naszą Mat-
kę. Dlaczego właśnie maj? Po pierwsze
dlatego, że to najpiękniejszy miesiąc w
roku, podczas którego wszystko odradza
się do życia. Po drugie – wiosną ludziom
przychodzą do głowy różne, czasem mało
zbożne pomysły, więc w średniowieczu
wymyślono, iż wiosną należy skierować
uwagę człowieka ku rzeczom wy-
ższym..“ Początki wiosennego kultu
Maryi sięgają V wieku, kiedy to po-
wszechne było gromadzenie się przy ka-
pliczkach czy przydrożnych figurach w
Europie Wschodniej chrześcijan koptyj-
skich oaz śpiewanie ku jej czci hymnów
pochwalnych i obsypywanie posągów
kwiatami. Gorącym orędownikiem i apo-
stołem nowego nabożeństwa był św. Cy-
ryl. Zachód kontynentu przyjął te trady-
cję osiem wieków później, a stało się to
za sprawą króla hiszpańskiego Alfonsa
X ( to on jako pierwszy nazwał Maryję
Królową Wiosny), który zaproponował,
aby maj w sposób szczególny poświęcić
właśnie Matce Bożej i namawiał, by wie-
czorami gromadzić się i modlić przy fi-
gurze Maryi.

Nabożeństwo szybko rozprzestrzeniło
się nie tylko w Europie, ale także w Ame-
ryce Łacińskiej, gdzie po dzień dzisiej-
szy Matka Boża obdarzana jest szczegól-
nym kultem. Do Polski zwyczaj odpra-
wiania codziennych nabożeństw dzięki
tarnopolskim jezuitom dotarł w połowie
XIX wieku, ale od początku stał się waż-
nym elementem polskiej duchowości.

Główną modlitwą odmawiana podczas
nabożeństwa jest Litania Loretańska, któ-
ra powstała prawdopodobnie w XII wie-
ku we Francji. Jej nazwa nawiązuje do

włoskiego miasteczka Loretto, w którym
według tradycji znajdowały się przywie-
zione z Ziemi Świętej fragmenty nazare-
tańskiego domu Matki Bożej. Litania ta
zawiera 49  wezwań sławiących na róż-
ne sposoby Matkę Bożą. Co ciekawe,
wersja polska zawiera o jedno wezwanie
więcej. W okresie międzywojennym, po
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską
uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, za zgodą papieża Piu-
sa XI, do Litanii dołączono wezwanie
"Królowo Polski".

Zachęcamy do wspólnego śpiewania i
odmawiania modlitw, rozbrzmiewają-
cych podczas nabożeństw majowych w
naszym kościele. Wypowiadając kolejne
wezwania Litanii Loretańskiej odkryjmy
na nowo duchowe bogactwo, które może
stać się również naszym udziałem w ta-
jemnicy Kościoła.     AP

A jak jest dzisiaj?
Zadałam kilku osobom pytanie: czy i

dlaczego uczestniczą w nabożeństwach
majowych?

Ania. Chodzę. Od dziecka chodziłam
na „majowe”, najpierw z mamą i babcią,
a później z koleżankami. Teraz, tak sta-
ram się zorganizować zajęcia, by znaleźć
czas. Bardzo lubię te nabożeństwa, lubię
te radosne pieśni i piosenki ku czci Ma-
ryi.

Jola. Dawno nie byłam. Wiem, że śpie-
wa się wtedy różne pieśni do Maryi, po-
nieważ maj jest miesiącem Maryjnym i
odmawia się Litanię Loretańską. Ciągle
brak mi czasu, ale w tym roku się wybio-
rę na to nabożeństwo.

Zosia. Uwielbiam te nabożeństwa.
Świat po zimie budzi się do życia. Wszę-
dzie świeża zieleń, kwiaty, co raz cieplej-
sze wieczory. Chce się żyć! Jest to także
czas do przebudzenia się w wierze i ra-

36

BRACTWO ADORACJI NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
Tomasz Merton napisał „Nikt z nas nie jest samotną

wyspą”.
Członkowie Bractwa Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu pragną, aby tej samotności nie odczuwał
sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie.
Dlatego też każdego dnia od rana do wieczora na
zmiany trwają przy Jezusie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się w nasze Brac-
two.

Nasze spotkania formacyjne rozpoczynamy
Mszą świętą w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o godz. 18.00. Po Mszy zapraszamy na spotkanie
informacyjno -formacyjne do salki.

WSPÓLNOTA MINISTRANTÓW
Jesteśmy jedną z grup naszej Parafii, w której chcemy
odpowiedzieć Jezusowi na Jego pytanie: „Czy miłujesz
Mnie bardziej?”. To nasze - bardziej - chcemy wyrazić
w służbie, którą podejmujemy w czasie Mszy św. w ty-
godniu i w niedzielę. Jak również w czasie nabożeństw
roku liturgicznego.

Oprócz tego na naszych co sobotnich
spotkaniach o godz. 9.00

poznajemy tajemnice liturgii Kościoła
i roku liturgicznego.

Budujemy również naszą wspólnotę
zawierając przyjaźnie między sobą,
do czego sposobnością są wspólne
wycieczki i czas spędzony razem.

Jeżeli i Ty chcesz wraz z nami dać odpowiedź Jezusowi,
dołącz do nas, a będzie to dla nas ogromna radość.

Z A P R A S Z A M Y !

Oaza M³odzie¿owa
Szukamy Boga,  uczymy się odróżniać dobro od zła, prawdę

od fałszu, by w dorosłe życie wkroczyć z sercem pełnym war-
tości trwałych i nieprzemijających. Nasze spotkania to nie tyl-
ko poważne rozmowy, jest miejsce na zabawę, śpiew. Wszy-
scy są życzliwi i mają dla siebie czas.

Gromadzimy się w każdy piątek o 18.00 na Mszy św., zaś
po niej spotykamy się w salce.

Zapraszam na stronę oazową www.oaza-tld.republika.pl



Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Słowo „konstytucja” jest w Polsce od

dłuższego czasu bardzo modne. Jest ele-
mentem stroju, dyskusji, czy hasłem
transparentowym. Nas interesuje to co
wydarzyło się po raz pierwszy w Euro-
pie XVIII wieku – uchwalenie drugiej w
świecie konstytucji.

Zebrany w Warszawie Sejm Czterolet-
ni po burzliwej debacie w dniu 3 maja
1791 r. przez aklamację przyjął ustawę ,
nazwaną później Konstytucją 3 Maja,
której celem miało być ratowanie tego co
pozostało po rozbiorze przeprowadzo-
nym przez Prusy, Rosję i Austrię w 1772r.

Zadanie ratowania Ojczyzny nie było
sprawą łatwą, bo nie wszyscy „panowie
bracia” podzielali pogląd, że potrzebna
jest jakaś interwencja, czy narodowy
wysiłek. Liczyło się tylko ile samemu z
„interesu” można wyciągnąć dla siebie.
Jakie to współczesne, prawda!

Aby temu zapobiec cały przebieg sesji
wyreżyserowano, wybrano czas kiedy
było mało posłów, bo się rozjechali, se-
sję rozpoczęto około południa. Przeczy-
tano spreparowane depesze dyplomatycz-
ne przedstawiające zmienioną na nieko-
rzyść Polski sytuację międzynarodową,
wyjściem miało być uchwalenie nowej
formy rządów. Z polecenia Stanisława
Augusta odczytano projekt, który spotkał
się oczywiście z wieloma głosami sprze-
ciwu. Posłów w szczególny sposób iry-
towała dziedziczność tronu jak i tryb ob-
rad nad projektem.

Król przemawiał trzykrotnie wskazując
na pilną konieczność naprawienia ustro-
ju. Chciał przemówić jeszcze po raz
czwarty i w tym celu podniósł rękę, co
odebrano jako wezwanie do przyjęcia
projektu przez aklamację. I tak też się
stało. Król od razu złożył przysięgę na
Ustawę Rządową.

Pierwszy artykuł konstytucji potwier-
dzał dominującą rolę religii katolickiej,

dalej zagwarantowano przywileje szlach-
cie. Mieszczanie otrzymali prawo do sa-
mostanowienia, posiadania ziemi i moż-
liwość przyjęcia do stanu szlacheckiego.
Chłopi otrzymali zaś opiekę państwa.

Konstytucja ustanowiła trójpodział wła-
dzy. Władzę ustawodawczą miał stano-
wić dwuizbowy parlament, składający się
z Sejmu - 204 posłów spośród szlachty i
24 plenipotentów miast - oraz Senatu
(złożonego z biskupów, wojewodów,
kasztelanów i ministrów pod przewod-
nictwem króla), o ograniczonej roli.
Funkcję wykonawczą miał sprawować
król i odpowiedzialny przed Sejmem
rząd. Wymiar sprawiedliwości powierzo-
no niezależnym trybunałom. Likwidował
instrukcje poselskie nakładające na po-
słów obowiązek zajmowania stanowiska
zgodnego z wolą wyborców i znosił li-
berum veto, wprowadzając głosowania
większościowe. Kadencja miała trwać
dwa lata, a posiedzenia zwoływane w
zależności od potrzeb. Co 25 lat miał
obradować Sejm nadzwyczajny, na któ-
rym posłowie mieli pracować nad po-
prawą konstytucji. Konstytucja 3 Maja
stanowiła zasadniczy zwrot w porówna-
niu z ustrojem wcześniejszym, zdecydo-
wanie republikańskim. Silna jak na pol-
skie tradycje centralna władza wykonaw-
cza, silna w niej pozycja króla, wreszcie
istotne prerogatywy, jakie zachowywał
władca w Sejmie, przesądzają o tym, że
ustrój stworzony przez ustawę rządową
możemy uznać za monarchizm, którego
granice wyznaczała konstytucja, a więc
za monarchizm konstytucyjny. Próba
wprowadzenia konstytucji w życie zosta-
ła zniweczona już w połowie 1792 r. Było
to związane z konfederacją targowicką
(zawiązaną przez przywódców obozu
magnackiego w celu przywrócenia po-
przedniego ustroju Rzeczypospolitej i
pod hasłami obrony zagrożonej wolno-
ści przeciwko reformom Konstytucji 3
Maja) i wkroczeniem armii rosyjskiej w
granice Polski. Jako komentarz niech

posłuży łacińska paremia „Nihil novi sub
sole”.

Terminarz uroczystości I Komunii
dla Szkoły nr 58:
I spowiedź - środa (1.05), o godz. 10.00;
I próba - poniedziałek (29.04), o godz. 18.45;
II próba - wtorek (30.04), godz. 18.45;
Uroczystość I Komunii - piątek (3.05),
godz. 10.00
Terminarz uroczystości I Komunii
dla Szkoły nr 66:
I spowiedź - środa (1.05), o godz. 10.00;
I próba - piątek (3.05), godz. 18.00;
II próba - sobota (4.05), godz. 19.00;
Uroczystość I Komunii - niedziela
(5.05), godz. 11.00
Terminarz uroczystości I Komunii
dla Szkoły OMEGA:
I spowiedź - sobota (11.05), o godz. 13.00;
I próba - środa (8.05), godz. 18.45;
II próba - piątek (10.05), godz. 18.45;
Uroczystość I Komunii - niedziela
(12.05), godz. 11.00
Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii odbę-

dzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- I próba przed bierzmowaniem odbędzie

się 18 maja (Sobota) o 19.00 w kościele.
- II próba przed bierzmowaniem, z obo-

wiązkową obecnością świadków - 29
maja (Środa) o 19.00.

- Nabożeństwo połączone z rachun-
kiem sumienia i spowiedź dla kandyda-
tów do bierzmowania odbędzie się 31
Maja o 19.00 w kościele.

- Kandydatów do bierzmowania i chętną
młodzież zapraszamy na spotkanie mło-
dych w Lednicy, które odbędzie się z 1 na
2 czerwca.  Tegoroczne hasło Lednickie
to: "Wiesz, że cię kocham". Jest to wspa-
niałe spotkanie młodego Kościoła. Kto nie
był, koniecznie musi być w tym roku.
Można już dokonywać zapisów. Szczegó-
ły u księdza Dawida. Koszt około 110 zł.
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dosnego dziękczynienia Bogu. A „ma-
jówki” są takie piękne…

Kasia. Życie nie jest łatwe, więc w cza-
sie nabożeństw majowych powierzam
Matce Bożej swoje troski i kłopoty, po-
lecam Jej opiece swoją rodzinę.

Magda. Chodzę na nabożeństwa majo-
we bardzo często. Są takie pogodne i ra-
dosne. Lubię śpiewać piosenki maryjne.
Mama gniewa się na mnie, że nie zostaję
po „majowym” na mszy świętej. Ale ja
uczestniczę w Eucharystii w niedziele, a
w czasie nabożeństwa modlę się do Boga
za pośrednictwem Maryi. Lubię tak się
modlić.

Stefan. W obecnych czasach, gdy na-
sza wiara tak często wystawiana jest na
próbę, różnorodne pokusy i zwątpienia,
z pomocą przychodzi Matka Boska.
Przez uczestnictwo w majowym nabo-
żeństwie, jego scenerii i prostocie, moż-
na odnaleźć i odbudować korzenie swo-
jej wiary, wzmocnić więź z Jej Synem –
Jezusem Chrystusem.

Ojciec Św. PAWEŁ VI w Encyklice
„MENSE MAIO” (w sprawie modłów do
matki bożej w miesiącu maju) napisał:
„Maryja jest drogą, która wiedzie do
Chrystusa, a wszelkie spotkanie z Ma-
ryją jest bez wątpienia spotkaniem z
Chrystusem”. D.M.


