PRZY SERCU
MATKI
GAZETKA PARAFIALNA PARAFII PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W MESZNEJ R (I) nr 6 1.05.2022r.

MSZA ŚWIĘTA

Niedziela
godz. 8.00;
10.30 i 18.00

W tygodniu
godz. 18.00
SPOWIEDŹ

W maju
i październiku
Podczas
nabożeństw

W pozostałe dni
Godz. 17.40
NABOŻEŃSTWA

Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
I czwartek
po Mszy Św. do
godz. 19.30

I sobota
godz. 17.00

Majówki
Do Miłosierdzia
Bożego
godz. 17.30

„Chwalcie łąki
umajone…”
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w
Kościele okres szczególnej
czci Matki Bożej. W Polsce
żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych
na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez
polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX
wieku.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na
Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl,
aby ten miesiąc poświęcić Maryi.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze
wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była
już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V
w 1578 r. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie
była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza
się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.
Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja,
do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony",
przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".
Zapraszam do udziału w Nabożeństwach majowych, które w naszym kościele
będą odprawiane codziennie o 17.30. W czasie nabożeństw będziemy poznawać obrazy Matki Bożej z całego świata. Dzieci będą otrzymywały odpowiednie naklejki.
Jeszcze raz serdecznie zaprasza. Ks. Marek

Poniedziałek 2.05.2022
Piątek 6.05.2022
18.00 – śp. Maria Witos z mężem Stanisławem. 18.00 – Za ++ w ostatnim czasie Parafian.
Wtorek 3.05.2022
Sobota 7.05.2022
8.00 – śp. Ludwik Krupa 12 r. śm. z żoną Anną. 18.00 – śp. rodziców Michała i Stanisławę Żur
oraz Józefa i Stefanię Czernek.
10.30 – śp. Maria i Michał Gwizdała z córkami,
- W int. Parafian
synem i zięciem.
Niedziela 8.05.2022
18.00 – śp. Dorota Wałęga i Stanisław
8.00 – śp. Stefania i Mieczysław Więzik z
Moczek .
synem Zbigniewem i Karolina
Środa 4.05.2022
Wawrzuta z mężem Janem.
18.00 - śp. Stanisława i Stanisław Goryl.
10.30 – W intencji Dzieci przystępujących
- śp. Maciej Smółka z dziadkami.
do I Komunii Św. i ich Rodzin.
Czwartek 5.05.2022
18.00 – śp. Stanisław Siuda i Stanisław
18.00 – śp. Tadeusz Walczak 21 r. śm.
Maślanka z żoną.
- śp. Michał Olszanicki.

1. Dziś III Niedziela Wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziele biblijna i rozpoczyna tydzień biblijny. Szczególnie w tym tygodniu zaglądajmy do Tej szczególnej księgi, jaką jest Pisma Świętego. Jest to
pierwsza niedziela miesiąca zamiast kazania adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Rozpoczął się miesiąc maj, a więc nabożeństwa majowe. Majówki w naszej parafii codziennie o godz.
17.30
3. Jutro wspomnienie św. Atanazego biskupa i doktora Kościoła.
4. We wtorek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Św. jak w każdą niedzielę o 8.00,
10.30 i 18.00.
5. W środę wspomnienie św. Floriana męczennika. Patrona strażaków i hutników. Po Mszy Św. spotkanie dla
rodziców klasy IV przed rocznica Komunii Św.
6. W piątek – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
7. W tym tygodniu przypada także I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Modlimy się o powołania, oddajemy
cześć NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP.
8. W czwartek po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30
9. Spowiedź na I piątek w czwartek i piątek od godz. 17.00 a także w czwartek w czasie adoracji.
10. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Proszę ich zgłaszać w zakrystii.
11. W sobotę od godz. 17.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP połączone z Nabożeństwem
majowym.
12. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii będzie I Komunia Święta na Mszy Św. o godz. 10.30. Spowiedź dla
dzieci i ich rodzin w sobotę od godz. 9.00.

13. Bóg zapłać za składane ofiary. Zakupiliśmy nowy kontener na śmieci na cmentarz.
14. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna gazetka Przy Sercu Matki.

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki.

