atu.]
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Niech żadna dusza nie wątpi,
chociażby była najnędzniejsza,
póki żyje – każda może stać się
wielką święta., bo wielka jest
moc łaski Bożej. Od nas zależy
tylko nie stawiać oporu
działaniu Bożemu.

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża, Rok IX,
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74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Kościelna 17, Tel. 95 747 32 05

3 MAJA – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Św. Faustyna (Dz.283)

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do . kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką
Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy
prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również
międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się
specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale
w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski patronuje parafiom w Golenicach i Nowogródku
Pomorskim, dla których 3 maja jest dniem odpustu.
.

Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego,
z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej
upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. (KK 59)
W tym dniu też dziękujemy Bogu za Konstytucję uchwaloną 3 Maja 1791.

Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa informujemy, że
dnia 27 kwietnia 2021 r., w wieku 89 lat, zmarł Ksiądz Biskup Senior Jan Gałecki, biskup pomocniczy Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1974 -2007.

.

Bp Jan Gałecki (1932-2021) - absolwent KUL.
Urodził się 18 czerwca 1932 roku w Zalesiu k. Ciechanowa. W 1952 roku uzyskał maturę w Niższym Seminarium
Duchownym w Słupsku, po czym rozpoczął studia Wyższym Seminarium duchownym w Gościkowie-Paradyżu.
W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. w 1970 roku podjął studia w Instytucie Teologii na Wydziale Teologii KUL,
w 1974 r. uzyskał magisterium. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w Sekcji Filozofii Społecznej Wydziału
Filozofii KUL. Stopień doktora uzyskał w 1978 roku na podstawie rozprawy Religijność rodziców a religijność dzieci
w środowisku miejskim. Studium socjologiczne.
4 grudnia 1973 r. papież Paweł VI ustanowił ks. Jana Gałeckiego biskupem tytularnym Maiuca i biskupem
pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Prekonizowany został 4 lutego, a sakrę biskupią otrzymał 17 marca
1974 r. w katedrze św. Jakuba Ap. w Szczecinie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, oraz biskupów:
Jerzego Stroby, ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego i Bogdana Sikorskiego, ordynariusza płockiego. Pełnił
funkcję wikariusza generalnego. Wykładał katolicką naukę społeczną i teologię pastoralną w WSD w Szczecinie. W
2007 roku przeszedł na emeryturę. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Rady KEP ds. Środków
Społecznego Przekazu, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza oraz duszpasterstwa Turystycznego.
Zmarł 27 kwietnia 2021 r. w wieku 89 lat.

POGRZEB KS. BP-a JANA GAŁECKIEGO ODBYŁ SIĘ 1 MAJA. PO MSZY ŚW. SPRAWOWANEJ W SZCZECIŃSKIEJ
KATEDRZE. CIAŁO KS. BISKUPA SPOCZĘŁO W GROBOWCU KAPŁAŃSKIM NA CMENTARZU CENTRALNYM
W SZCZECINIE. NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM … AMEN

Czy wiecie, po co przy drogach stawiano kapliczki? Pobożne znaki drogowe stawiane przez wierzących ludzi? Jedne stoją na
pamiątkę ważnych wydarzeń inne dla upamiętnienia tragedii, która miała tam miejsce, jeszcze inne (zwłaszcza te maryjne)
służyły do oddania czci Bogu jeśli do kościoła odległość była znaczna, niektóre stawiano też na rozstajach dróg aby
wskazywały właściwą.
Podobnie jak znaki drogowe przypominają o pewnych zasadach poruszania się po drogach, tak i przydrożne kapliczki miały za zadanie
przypomnieć nam, że nasze życie nie ogranicza się tylko do ziemskiej wędrówki ale istnieje jeszcze coś więcej i aby to osiągnąć też
należy pewnych zasad przestrzegać. Przepisy, zasady... każdy by nas tylko chciał pouczać, kontrolować a przecież każdy kierowca
wie, że znaki drogowe tylko... no cóż lepiej ich jednak przestrzegać bo mandat to stosunkowo najłagodniejsza kara jaka nas może
spotkać za ich łamanie. Na drogach naszego życia dobry Bóg ustawił wiele znaków, nie tylko tych drewnianych czy murowanych ale
i ludzi i zdarzenia, które są dla nas drogowskazem jak do niego dotrzeć. Gdy często pokonujemy tą samą trasę po pewnym czasie
przestajemy zwracać uwagę na stojące przy niej znaki drogowe jeździmy na pamięć i po pewnym czasie do niemałej konsternacji może
doprowadzić nas policjant wmawiający nam, że przed niespełna tygodniem ktoś postawił nam znak ograniczenia prędkości z powodu
licznych wypadków jakie tam miały miejsce. Podobnie rutyna na drodze do Boga również nie popłaca. Niepostrzeżenie znaku jaki Pan
Bóg stawia na naszej drodze może doprowadzić do tragicznego w skutkach zderzenia (najczęściej z brutalną rzeczywistością).
O malowaniu obrazów świętych zwanych ikonami mówi się, że ikonę się pisze. Dlatego się ją pisze aby patrzący na nią mogli ją czytać,
czytając zrozumieli co autor ikony chce przez ten obraz powiedzieć lub przekazać. Zarówno znaki drogowe jak i znaki stawiane nam
przez Boga mają za zadanie przekazywać nam pewne treści, toteż patrzenie na nie w kategoriach estetycznych jak na dzieło sztuki ( w
przypadku niektórych znaków bardzo wątpliwe) mija się z celem i ma taki sens jak na przykład "słuchanie muzyki z płyty... chodnikowej"
Procesy urbanizacyjne ograniczają stawianie kapliczek przy drogach spychając je na posesje prywatne do ogrodów i parków. Nie
przeszkadza to jednak aby i tam nadal pełniły swoją funkcję aby nadal były znakami przypominającymi nam o Bogu. Ostatnimi jednak
czasy nawet na tych terenach pojawia się dla nich "konkurencja" w postaci wszelkiego rodzaju gipsowych odlewów zwierząt, czarownic,
krasnoludków, które dalibóg nie wiem wskazywaniu czego miały by służyć.
ŚW. FLORIAN – 4 MAJA
Urodził się ok. 250 roku w Ceti
(obecnie Zeiselmauer).
Jego
życie
przypadło
na
okres
prześladowań chrześcijan. W młodym wieku
został powołany do armii cesarza
rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W
roku 304 ujął się za prześladowanymi
legionistami chrześcijańskimi, za co
został skazany na karę śmierci. 4 maja
304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach
rzeki Enns (Anizy), na terenie
dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).

6 MAJA
Św.
Filip pochodził
z
Betsaidy
nad
Jeziorem
Galilejskim. Był uczniem
Jana Chrzciciela. Po-wołany
przez Jezusa, został jednym
z dwunastu Jego uczniów.
Św.Jakub, zwany
Młodszym lub Mniejszym (dla
odróżnienia od drugiego
Apostoła Jakuba, zwa-nego
także Starszym.

8 MAJA

Św. Stanisław
Ur.
w
Szczepanowie 1030r.
Biskup I Męczennik.
Kaznodzieja. I misjonarz Małopolski.
W 1072r. został
Biskupem Krakowskim.
Kanonizwoany 8 maja
1254r. w Polsce.
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Intencje Mszalne

Intencje Mszalne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05
730 + Jadwiga Wons (28 greg.)
900 + Barbara Karasiewicz (od rodz. Walkowiaków)
1100 Za parafian
1300 W int. Ireny Rutkowskiej o zdrowie i Boże
błogosławieństwo ( + Maria, Jan Rutkowscy, o
pomyślność dla dzieci)
1800 + Władysław Czapla (16r. śm), Bronisław Czapla,
++ rodziców
900 NAWROCKO W int. WŻR
1015 NAWROCKO – I KOMUNIA ŚW
1015 DALSZE + Genowefa, Franciszek, Jan, Tadeusz,
Kazimierz, ++ Stańczyków
1130WIERZBÓWEK + Irena, Henryk, Jan Białek
PONIEDZIAŁEK- 03.05. UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI
900 + Jadwiga Wons (29 greg.)
1800 + Maria Ubych
1300 + Wiesław Romanowski (od rodz. Walkowiaków)
1800 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Jezusa
Miłosiernego dla Sary w 21 r. urodzin
900 NAWROCKO zajęta dla P. Fus
1000 DALSZE – w int. P. w rocz. 90 tych urodzin
1000 WIERZBÓWEK + Prakseda Juźków ?
WTOREK -04.05 – ŚW. FLORIANA
700 W int. maturzystów o światło Ducha Św. na czas
egzaminów
800 + Jadwiga Wons (30 greg.)
1700 NAWROCKO
1800 + Jerzy Grabowski
ŚRODA 05.05. wspomn. Św. Faustyny
800 Przez wstawiennictwo św. Józefa o potrzebne łaski
dla Oli
1800 Dziękczynno błagalna za wstawiennictwem św.
Faustyny,
1700 NAWROCKO
1800 O Boże błogosławieństwo dla Kay z okazji 1 r.
urodzin

CZWARTEK– 06.05 – ŚW, FILIPA I JAKUBA AP

GODZINA

I WTOREK

14.30-15.30

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,
REJESTRACJA - KRS

I CZWARTEK

16.00-17.00

EMERYTURY, RENTY
ZASIŁKI ,
UBEZPIECZENIA ZUS

II WTOREK

16.00-17.00

PORADY W ZAKRESIE
POMOCY
SPOŁECZNEJ

II
CZWARTEK

14.00-15.00

PORADY
PEDAGOGICZNE

III WTOREK

16.00-17.00

PORADY PRAWNE

III
CZWARTEK

16.00-17.00

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE

IV WTOREK

16.00-17.00

POMOC DUCHOWA

IV
CZWARTEK

16.00-17.00

PORADY
NOTARIALNE

KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO oraz
S. RÓŻY MARII CZACKIEJ.

PIĄTEK – 07.05.
800 O potrzebne łaski i opiekę NMP dla Moniki i jej
dzieciątka, które nosi pod sercem
1700 NAWROCKO int. wolna
1800 + Janusz B…..(30 dz. pp)
SOBOTA - 08.05 – ŚW. STANISŁAWA BP, Mm
800 + Stanisław Mironiuk (30 dz. pp)
1200 I KOMUNIA ŚW.
1800 + Stanisław Marcinkowski,
1800 + Józef, Marianna, Tadeusz, Stanisław Rudka,
Elżbieta Tokarska
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05
000 W int. Czcicieli Najświętszego Sakramentu
730 + Helena, Władysław Markiewicz, ++ z rodziny
900 + Czesław Urbaniak , ++ rodziców z obojga stron
1100 Za parafian
1300 + Helena Bernaś (15 r. śm), +Dorota Grabowska
1800 o Boże błogosławieństwo dla Karola z okazji 18 r.
urodzin, za jego rodziców
900 NAWROCKO Zajęta - P. Tomaszewska
1015 DALSZE + Maria Mazur (1r. śm), +Adolf
Kawiński, Anna Wereżak
1130WIERZBÓWEK + Henryk Woźniak

INTENCJE RÓŻAŃCOW NA MAJ
Intencja powszechna — Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali
z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i
chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Intencja parafialna —

Módlmy się, aby dzieci, które po raz pierwszy przyjmują
Chrystusa Eucharystycznego, pragnęły Go każdego dnia
przyjmować w Komunii św.

OGŁOSZENIA

WYKAZ TELEFONICZNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW
DNI
MIESIĄCA

12 WRZEŚNIA BEATYFIKACJA

800 + Andrzej Muc (30 dz. pp),
1700 NAWROCKO
1800 W int. Wspólnoty Różańca rodziców za swoje dzieci

Instytut bł. Michała Sopocki
TEMATYKA PORAD

www.milosierdzie-mysliborz.pl

Od dziś w naszej parafii w Nawrocku rozpoczynają się
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W poszczególne
soboty i niedziele w maju i czerwcu 22 dzieci przystąpi
KONTAKT
po raz pierwszy do Sakramentu Ołtarza. Otoczmy je
naszymi gorącymi modlitwami, aby Ciałem pańskim
95 747 34 67 posilały się jak najczęściej. Poszczególne tygodnie dla
dzieci będą tzw. BIAŁYM TYGODNIEM. Zapraszamy w
Nawrocku do uczestnictwa w nabożeństwie majowym i
603 894 475
Mszy św. o godz. 17.00.

667 697 260

Nabożeństwa majowe codziennie zapraszamy na o
godz. 17.30.

W czwartek przypada I Czwartek Miesiąca i piąty dzień
602 597 813 miesiąca poświęcony Św. Faustynie. Msza św.
dziękczynno – błagalna za wstawiennictwem Świętej
o godz. 18.00. Intencje prosimy wypisać na kopertach
znajdujących się na stoliku pod chórem i przynieść do
501 090 861
zakrystii. Msza poranna w kaplicy, wieczorna natomiast
w kościele.
607 998 152

W piątek przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź
od godz. 17.30. Chorych z posługą sakramentalną
692 666 944
odwiedzimy od 8.30.
531 749 730 W sobotę od 21.00. do 5 rano w niedzielę rozpocznie się

HOSPICJUM „RÓŻA” W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA GODZ. 10.00 – 11.00.
INSTYTUT im. bł. Michała Sopoćki W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA GODZ. 10.00 – 11.00.
DYŻUR W INSTYTUCIE
KS. JANUSZA ZACHĘCKIEGO
SIEDZIBA INSTYTUTU IM. BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI,
HOSPICJUM DOMOWEGO „RÓŻA”
I PORADNII MIŁOSIERDZIA UL. PIONIERÓW 13,
74-300 MYŚLIBÓRZ / DAWNE GIMNAZJUM/
Tel. 531 749 730
instytut-sopocko@wp.pl

czuwanie
modlitewne
przed
Najświętszym
Sakramentem. O północy Msza św. Zapraszamy.
W dniach 14-16 maja Siostry zapraszają na Zanurzenie
w Słowo dla małżeństw, kobiet i mężczyzn p.t. Pokój
Tobie!, a 4-6 czerwca na warsztaty pt. Lęk. Jak radzić
sobie z lękiem, które poprowadzi ks. Tomasz Knop
z Częstochowy. Serdecznie do udziału zapraszamy.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na utrzymanie
parafii i sanktuarium oraz na Seminarium Duchowne
i za każdy przejaw Waszej dobroci i życzliwości.
Serdeczne Bóg zapłać.
Parafianom, jubilatom, solenizantom i pielgrzymom
nawiedzającym Myśliborskie Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego życzymy obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia,
opieki Matki Najświętszej, św. Józefa i naszych
patronów:
św.
Faustyny
i
bł.
Michała.

Błogosławionej dobrej niedzieli.

Ann Maria Czacka
(ur. 22października 1876 w Białej Cerkwi, zmarła
15 maja 1961 w Laskach) – polska zakonnica,
opiekunka niewidomych, założycielka Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi (1911) oraz Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1918).
Czcigodna Służebnica Boża Kościoła katolickiego.
Była
córką
Feliksa
Czackiego
i
Zofii
z Ledóchowskich, a także prawnuczką Tadeusza
Czackiego (założyciela Liceum Krzemienieckiego)
oraz bratanicą kardynała Włodzimierza Czackiego.
W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Własną
ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się
innymi niewidomymi. Podróżowała na Zachód, aby
poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi.
W 1910 otworzyła pierwszy dom dla grupki
niewidomych dziewcząt w Warszawie. W 1911
władze zarejestrowały Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi. Dziś główny ośrodek Towarzystwa
znajduje się w Laskach pod Warszawą, na
skraju Puszczy Kampinoskiej. Została ciężko ranna
podczas bombardowań Warszawy w kampanii
wrześniowej. Później, w roku 1944, zadecydowała
o „przystąpieniu” zgromadzenia do powstania
warszawskiego. Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył ks. Stefan Kard. Wyszyński.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
EWANGELIA NA V NIEDZEILĘ
WIELKANOCNĄ
(J 15, 1-8)
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". OTO SŁOWO BOŻE
ZATRZYMAJ SIĘ…
Trwanie w Jezusie, o którym mówi dziś Ewangelia, jest łaską,
ponieważ jest udzieleniem się nam Boga i zaproszeniem do
relacji. Dobrze jest zrozumieć, czym jest owo trwanie w Nim.
Istnieje bowiem pokusa zrozumienia trwania jako biernego
oczekiwania, utrzymywania niezmiennego stanu swojego
życia. Jest to szczególnie niebezpieczne obecnie, kiedy
widzimy często brak decyzyjności. Szczególnie u młodych
osób, które rozeznają swoje życiowe powołanie, ale także
u starszych, którzy potrzebują podjęcia konkretnej decyzji do
nawrócenia. Nasze życie duchowe potrzebuje powiem
odświeżania, regularnego przycinania tego, co stało się jałowe
i nie przynosi owocu, a jest tylko przyzwyczajeniem,
opieszałością, a może czymś, w czym trwamy przez strach
przed nieznanym. Trwanie w Jezusie jak gałązka w krzewie
winnym jest więc relacją dynamiczną. W niej nie ma miejsca
na bierne oczekiwanie i liczenie na to, że Pan będzie działał za
mnie, że mnie nawróci. Taka postawa nie przynosi owocu
i może doprowadzić do odcięcia, którego skutkiem jest
wrzucenie do ognia. Pan zaprasza nas dziś do przyjęcia łaski
wiary, którą nas obdarował i życia w zgodzie z jej
natchnieniami.

