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Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.................................................................
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 – jeśli 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».................................................................................
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INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski; we wtorek wspomnienie św. Floriana; w czwartek święto Świętych
Apostołów Filipa i Jakuba; w sobotę uroczystość św. Stanisława bp i męczennika, Głównego
Patrona Polski. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
03.05. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Piotra
Nazarkiewiczów oraz ich zmarłych Rodziców i Rodzeństwa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Julii, Stanisława,
Marka, Rozalii i Stanisława, zmarłych z rodziny Niepsuj.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla pani Agnieszki w pięćdziesiątą rocznicę urodzin oraz
potrzebne łaski dla całej Rodziny.
04.05. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Zygmunta
w rocznicę śmierci.
05.05. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Salomei i
Franciszka Paluszek oraz zmarłych z rodziny Robak: Józefa, Anny, Mariana, Tadeusza i
zmarłych z rodziny Gierczak: Zofii i Edwarda.
06.05. Czwartek.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława i Jana
Staszczyszyn.
07.05. Piątek.
Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Karola Nowickiego w
trzy miesiące po śmierci i jego zmarłych rodziców: Pauliny i Władysława.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla
Mariana Cieślaka oraz dla należących do rodziny Cieślaków i Antoniaków.

08.05. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla księdza
Stanisława z racji przypadających imienin.
09. 05. Niedziela.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Anieli i
Jana oraz Karola i Andrzeja zmarłych z rodziny Krysowatych, 2) O wieczną szczęśliwość
dla śp. Anny Czembor i Juliana Malinowskiego.
Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najswiętszej
dla dzieci, wnuków i prawnuczek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda,
Krystyny i Wacława zmarłych z rodziny Szyska.
1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w
Nowolesiu o godz. 8:00, przed i po Eucharystii możliwość przystąpienia do spowiedzi.
W Białym Kościele Msza o godz. 18:00, poprzedzona nabożeństwem majowym,
spowiedź od godziny 17:00.
2. Nabożeństwa majowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki o
godz. 17:30, we wtorki po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy i soboty
o godz. 17:30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedziele po Mszach
świętych.
3. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Maryi podczas nabożeństw majowych.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..................................................................................................................................

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki
Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości
po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je
dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto
zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali

i

doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary.
Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki
pełniła rolę narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których
m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów
i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny.
Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się
za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło
8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za
koronację Maryi na Królową Polski.
Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej w 1908 r.,
kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej
Polski dla diecezji lwowskiej.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z
prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na
pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana
Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.
W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w
miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze
Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w
obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne
uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej
i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
Żródło Internet – /Warszawa/ - KAI
Akcja Katolicka
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