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Ewangelia (J 10, 1-10)
Jezus jest bramą owiec
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im
mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami
i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie,
i miały je w obfitości».
————————————————————————————————————–——
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
znaczenie, tradycja i współczesność
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne
„majowe” – 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
wV
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.
W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym
kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy
figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów.
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu
jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 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.
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził
11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości
Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście
samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju
Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym,
po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”.
——————————————————————————————————————
Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie zabraknie
(opowiadanie dla dzieci)
Pewien pasterz miał sto
owiec. Każdą znał bardzo dobrze
i o każdą się troszczył. Codziennie
prowadził swoje stado na pastwiska
i do wodopoju, a owce znały głos
pasterza i były mu posłuszne.
Jednak pewnego razu jedna z owiec
okazała się nieposłuszna. Oddaliła
się od stada i tak pomyślała:
" Nie będę więcej słuchać słów
pasterza, chcę wyruszyć w świat ale tu mam przyjaciół, którzy mnie kochają - wkrótce spotkam nowych - tu niczego mi nie
brakuje - tam na pewno trawa rośnie bujniej - a co z pasterzem, będzie się martwił - od dziś
nie chcę nikim się przejmować i nikogo słuchać!"
I wyruszyła w drogę. Mijała okryte zielenią pagórki, lasy pełne różnorodnych zwierząt
i ptactwa, wspaniałe łąki i pola. Nie myślała już więcej o swoim stadzie, ani pasterzu.
Tymczasem pasterz, gdy spostrzegł brak jednej swej owcy, zostawił całe swe stado
i poszedł szukać tej, która zginęła. Zbliżała się noc. Nieposłuszna owca posłyszała wycie
wilków i aż zatrzęsła się ze strachu. Zapragnęła wrócić do swojego pasterza, z którym
zawsze czuła się bezpiecznie. Ale w ciemności nie mogła znaleźć drogi do domu. Zaplątała
się w ciernie, z których nie potrafiła się już wydostać. Becząc żałośnie prosiła o ratunek.

W pewnym momencie pojawił się pasterz. Wziął
ją radośnie w ramiona i ruszył w drogę do domu.
Odnaleziona owca wiedziała już, że nigdy nie
opuści swojego opiekuna. A Dobry Pasterz cieszył się swoją znalezioną owieczką bardziej niż
99 posłusznymi.
Później Pasterz zaprosił swoich przyjaciół
i sąsiadów, mówiąc im:
- Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która
mi zginęła.
Radość pasterza ze znalezionej owcy jest taka,
jak radość w niebie z nawróconego grzesznika.
A dobrym pasterzem jest Pan Jezus. Ci, którzy
znają Go i wierzą Mu, to Jego owce, które ochrania przed złem.

——————————
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza.
Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw
o powołania do służby w kościele.
DZIEŃ MODLITW
Dzisiaj jest Dzień Modlitw w Intencji Polskiej Emigracji.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17:30.
Serdecznie zapraszamy, by wspólnie modlić się
o ustanie pandemii.
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św.
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

MÓDLMY SIĘ
Zachęcamy do trwania na modlitwie rodzinnej, by
wyprosić u Boga potrzebne łaski na przetrwanie
w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00
do godz. 12:00 w salce katechetycznej. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje
do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu:
606 422 865.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą
świętą.
10 MAJA
DUCHOWA PIELGRZYMKA
ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO SKRZATUSZA
Ze względu na panującą sytuację tegoroczna
pielgrzymka Żywego Różańca do Skrzatuskiego
sanktuarium przybiera nieco inną formę, czyli
duchowego pielgrzymowania z pomocą mediów.
Odbędzie się ona 10 maja o godzinie 12:00 pod
hasłem „Matka naszej nadziei”. To piękny tytuł
skrzatuskiej Pani, o którym tak mówi biskup
Edward Dajczak: "Maryja w skrzatuskiej piecie
ma niezwykłą twarz, zbolałą i jednocześnie radosną. Dlatego nazywamy ją Matką Naszej Nadziei. Dzisiaj wszystko, co jest zbyt trudne, a nie
daj Boże bolesne, jest przyjmowane jako przegrana. Jednak Matka Boża w skrzatuskiej piecie
odkrywa przed nami bardzo ważną tajemnicę
życia, tzn. że zwycięstwo to niekonieczne sukces
w rozumieniu dzisiejszego świata. Do zwycięstwa nie zawsze idzie się po linii prostej. Nie ma
życia bez cierpienia. Ona, w znaku tej piety, trzymając ciało martwego Syna, widzi, że ostatnie
słowo należy jednak do zmartwychwstania.
W Skrzatuszu można nabrać nadziei, poderwać
się na nowo do życia".
Program pielgrzymki będzie ograniczony do
Najświętszej Eucharystii celebrowanej przez
Biskupa Krzysztofa Włodarczyka oraz nabożeństwa sprawowanego bezpośrednio po niej.
Wydarzenie będzie transmitowane na żywo:
w telewizji kablowej TV ASTA, w internecie
na stronach:
www.tvasta.pl/na-zywo , dobremedia.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I CZWARTEK MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada I czwaetek miesiąca. Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
Okazja do spowiedzi św. codziennie od g. 17:30. ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
a wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele łask Bożych.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA
W piątek św. Stanisława, biskupa i męczennika, Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
głównego patrona Polski. Z racji uroczystości Polski w Kaliszu Pomorskim
ks. proboszcz Kazimierz Serafin
nie zobowiązuje wstrzemięźliwość od potraw
ks. wikariusz Przemysław Gracek
mięsnych.
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08.00

†† Janina, Stanisław, Antoni, Tadeusz,
Józefa i Władysław LESZCZYNOWICZ

12.00

Za Parafian

18.00

Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę
urodzin Macieja

SOBOTA
02.05.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

INTENCJA WOLNA
† Janusz TRZECIŃSKI

09:15
POMIERZYN

† Stanisława BORAL

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020
18.00

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Błażej SAKLEWKI (w 1 r. śm.)
WTOREK 05.05.2020

10:30
GIŻYNO

18.00

Z prośba o dalsze błogosławieństwo
Boże dla rodziny

18.00

†† Antoni, Stanisława, Cechlia i Stanisław NAJS
ŚRODA 06.05.2020

18.00

W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

Matki

Bożej

18.00

† Alfreda NACHOWIAK (w 7 r. śm.),
†† Anna i Walerian JANUSZKO
CZWARTEK 07.05.2020

18.00

† Albin STANIECKI

18.00

† Stefan NAWROCKI (pogrzebowa)
PIĄTEK 08.05.2020

18.00

† Janusz BONIECKI (w 3 r. śm.)

18.00

† Henryk GAŁĘZA, †† Jerzy i Czesława
SOBOTA 09.05.2020

18.00

W intencji mieszkańców

14:00
SUCHOWO

Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Tadeusza

CZWARTEK
07.05.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Stanisława WAWRZYNIAK (int.
Wandy z rodziną z Częstochowy)
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10.05.2020
SOBOTA
09.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

08.00

† Grażyna BUKOWSKA (w 1 r. śm.) int. męża

12.00

† Władysława BUKOWSKA (w 30 r.
śm.), †† Wiktoria i Piotr KWAŚNIEWSCY i †† z rodziny

18.00

† Danuta, Mieczysław Reszel i † Marian
DOWŻYCKI

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Lidii

09:15
POMIERZYN

†† Jadwiga, Franciszek SZCZUR
i †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Helena LEŚKO, † Irena ŻABICKA, † Maria ANTOSZKÓW

10:30
GIŻYNO

Dziękczynno - błagalna z okazji
urodzin Bożeny

† Piotr HOŁUBICKI (pogrzebowa)
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
10.05.2020

†† Renata, Natalia i Jan PAWLUCZUK

14:00
SUCHOWO

† Józef JEŻEWSKI
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