Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci

Matki Bożej. Słynne "majówki" - nabożeństwa, odprawiane
wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i
przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.
Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce
Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi
Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed
figurami Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w
całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk
Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach
kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r.
w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpowiedzią na Reformację.
Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w
1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Po
mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo
majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius
VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca
św. Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa,
składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w.
"majówki" odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św.
Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

♦ W piaskownicy siedzi grupka bawiących się dzieci.
Nagle jedno z nich zaczyna płakać. Reszta pyta co
się stało. Płaczący chłopiec odpowiada:
- Złamała mi się komórka.
Po chwili dodaje:
- Ale to w sumie nic, bo jutro tata kupi mi drugą.
Na to jeden z towarzyszy zabawy komentuje:
- Ale dziś będziesz jak wieśniak kopał łopatką.

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym,
który go uprawia. Każdą latorośl, która
nie przynosi we Mnie 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 będę trwać. Podobnie
jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie – jeżeli 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 nie trwa
we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i
wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w
was, to proście, o cokolwiek chcecie, a
to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".
(J 15, 1-8)

nia. Podobnie
jest
z
Kościołem.
Chrystus trwa
wiecznie, pokolenia ludzi należących do Kościoła ustawicznie się wymieniają. Na wzór
latorośli mają
wydać owoce
dobrych
czynów. Tymi owocami Bóg pragnie ubogacać ludzkość. Aby latorośle mogły
wydawać owoce, muszą czerpać życiodajne soki z ziemi przez korzeń i krzew.
Gdy ich łączność z krzewem zostaje
zerwana, nie tylko nie są w stanie przynosić owoców, ale same schną i nie nadają się do niczego tylko na spalenie.
Winny krzew, latorośle i ich owoce są
doskonałym obrazem Kościoła. Chrystus chciał w nim ukazać potrzebę życia
eucharystycznego. Według Jana Ewangelisty Jezus posłużył się tym obrazem
w Wieczerniku, gdzie ustanowił Najświętszy Sakrament. Chciał ukazać rolę,
Chrystus chcąc nas pouczyć jaką w życiu Kościoła i poszczególnych
o niedostępnej dla nas tajemnicy życia jego członków spełnia Eucharystia.
Ks. Edward Staniek
Kościoła, posłużył się obrazem winnego
krzewu i latorośli. Krzewem jest On
sam. W nim, organicznie związane,
tkwią
latorośle
obsypane
liśćmi
i wydające owoc. Krzew żyje, latorośle
zmieniają się z roku na rok, jak pokole-

Poniedziałek 30 kwietnia

18.00

Wtorek

1 maja

18.00

Środa

2 maja

18.00

Czwartek
3 maja
Ur. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski
Piątek
4 maja
Sobota
5 maja

8.30
12.30

Niedziela

6 maja

8.30
12.30

Środa
2 maja
Czwartek
3 maja
Ur. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski

19.00
7.00
11.00

Piątek
Niedziela

19.00
7.00
11.00

4 maja
6 maja

18.00
18.00

Wtorek
1 maja
Czwartek
3 maja
Ur. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski

19.00
9.45

Niedziela

9.45

6 maja

BÓBRKA
1. O Boże błogosławieństwo dla ks. Mariana w dniu imienin
2. Śp. Maria, Włodzimierz Kusz, Anna,
Dymitr Buczkowski
3. Śp. Jadwiga
1. Śp. Stanisław Węgrzyn (gregorianka)
2. O pomyślne zdanie matury dla Patrycji
1.Śp. Zofia Podkalicka – od Żywego
Różańca w Bóbrce
2. Śp. Józef Przystasz
Śp. Stefania Piergies
Śp. Stanisław Michałek
Za Parafian
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Stanisław Węgrzyn
Śp. Maria, Ludwik, Edward, Zygmunt Koza
Śp. Kazimierz Janczak – 3 rocznica śmierci

ORELEC
Śp. Stanisław Węgrzyn
Śp. Stanisław Węgrzyn
1. Śp. Bronisław (rocznica śmierci), Józef,
Rozalia Nawroccy
2. Śp. Józef – 25 rocznica śmierci
Śp. Stanisław Węgrzyn
Śp. Danuta i Rafał Jadczyszyn
1. Śp. Stanisław Węgrzyn
2. O Boże błogosławieństwo dla Alicji w
1 urodziny
SOLINA
Śp. Stanisław Michałek
1. Za cierpiących w czyśćcu
2. O Boże błogosławieństwo dla Huberta
Sypuły w 18 urodziny
Śp. Katarzyna i Jan Cioć

Ogłoszenia Duszpasterskie-V Niedziela Wielkanocna 29.04.2018 r.
1. Jutro swoje imieniny obchodzi ks. Marian. Dziękując za Jego posługę zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Mariana na godz. 18.00.
2. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą odprawiane w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele będziemy odmawiać Litanię Loretańską po
Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30. W maju w każdy wtorek o godz. 19.00
będzie dodatkowa Msza Święta w Solinie.
3. W czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. według porządku niedzielnego. Tego dnia z racji I czwartku miesiąca ofiarujemy Litanię Loretańską w
intencji powołań. W piątek po Uroczystości NMP Królowej Polski, ks. abp Adam
Szal udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
4.W tym tygodniu przypadają:
I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu 19.00, następnie Msza św.;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Litania Loretańska
przed Najświętszym Sakramentem, następnie Msza św. z rozważaniem jednej
tajemnicy Różańca.
Przypomnienie: w najbliższym czasie w naszej z parafii będą wyjazdy:
*pielgrzymka do Sandomierza dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych z
rodzinami - 26 maja
*wyjazd do Ołtarzewa na Konkurs Apostoła połączony ze zwiedzaniem Sandomierza i Warszawy- 8-9 czerwca
*wakacje dla dzieci i młodzieży (od klasy IV) w Górach Świętokrzyskich 15-21.07
5. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.

Solina
Prace w kościele zostały zakończone. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tych
pracach oraz porządkowali kościół. Dziękuję także bezimiennym ofiarodawcom.
W czasie Mszy św. zostało poświęcone nowe tabernakulum.
Zachęcam Parafian i Gości do nabywania cegiełek. Składane ofiary pozwolą nam
na szybszą spłatę zadłużenia powstałego po wykonaniu prac kamieniarskich i innych. Jednocześnie przypomnę wszystkim, że zbliżamy się do 100-lecia powstania
naszej świątyni. Za ofiary serdecznie dziękujemy.
Dziękuję Rodzinie za przygotowanie kościoła na niedzielę. O przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Zofii Pasztaleniec.
Jezus powiedział: będziecie prawdziwie żyć, jeżeli we Mnie
trwać będziecie. Dlatego trwajmy przy Nim i w pracy i w czasie
wolnych dni. Poza Nim wszystko jest chwilowe.

