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INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do wspólnego
uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej transmitowanej „na
żywo”.
Msze Św. celebrowane są:
• w każdą niedzielę o godz. 11:00 rano oraz
• od poniedziałku do soboty o godz. 7:00 wieczorem.
Każda Msza Św. sprawowana jest w intencji;
„ Żywych i zmarłych Parafian”

*******************************
MAY, THE MONTH OF MARY.
During this month of May, let us
especially remember the Blessed
Virgin Mary. When we honour Jesus'
Mother, we honour Him because
every event of Her life is linked to the
mysteries of His birth and life, death
and rising. Please pray the Litany
daily.

Next week, May 10th, as we
celebrate Mother’s Day, we give
thanks for mothers the world over.
Your Mother’s always with you,
She’s in the whisper of leaves as
you walk down the street, She’s
the smell of bleach in your freshly
laundered clothes, She’s the cool hand on your brow when
you’re not well. Your Mother lives inside your laughter
and she’s crystalized in every teardrop, She’s the place
you came from, your first home, and She’s the map you
follow with every step you take, She’s your first love and
your first heartbreak and Nothing on earth can separate
you, no time, not space, not even death.

****************************
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Witaj Jutrzenko rano powstająca,
Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca!
Ty świecisz w miłej światu Częstochowie,
Gdzie czołem biją świata monarchowie.

Consecration to Mary:
Last Friday, May 1st the Canadian Bishops formally
consecrated The Church of Canada to Mary, Mother of the
Church. Why? This formal consecration was done in order to
seek the protection of Mary during this time of pandemic.
Canada has joined in this action/prayer of consecration with
the Bishops of the United States. The United States Bishops
consecrate The Church of the United States to Mary on the
same day, and at the same time, thus making it a more
meaningful and powerful intercession throughout all of North
America. Mary, Mother of the Church, pray for us.
Prayer by Pope Francis;
O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of
salvation and hope. We entrust ourselves to you and seek
health for the sick. At the foot of the cross you participated in
Jesus' pain with steadfast faith. You know what we need. We
are certain that you will provide, so that, as you did at Cana in
Galilee, joy and feasting might return after this moment of
trial. Help us, Mother of divine love, to conform ourselves to
the will of God and to do what Jesus tells us: He who took our
sufferings upon himself, and bore our sorrows to bring us,
through the cross, to the joy of the resurrection.
Amen.

1 kwietnia 1656 roku, w Katedrze Lwowskiej Król Jan
Kazimierz ślubował przed cudownym wizerunkiem
Matki Bożej Łaskawej: „Ciebie za Patronkę moją i za
Królową państw moich dzisiaj obieram”.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza, 26
sierpnia 1956 roku, Episkopat Polski z inicjatywy
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, dokonał ponownego
zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów

GOD BLESS YOU ALL!

03 MAJ 2020 - CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
królewskich. Oto treść Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego;
„Wielka Boga- Człowieka Matko!
Bogarodzico-Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływają trzy wieki
od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto
my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi
przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych
samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały
ongiś ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie
kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego,
przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego,
Pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i
wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich
niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i
Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu
posłannictwu Narodu, omytego w wodach chrztu
świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co
mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne
i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki
myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed
Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą
Wspomożycielską wśród chwały i wśród straszliwych klęsk
tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że
dotąd nie wykonaliśmy Ślubów i przyrzeczeń ojców
naszych. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem
miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które
zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc
wielomilionowych zastępów oddanego Ci ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków
naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu
polskiego uznajemy…”.

Bądź Pozdrowiona
Święta Boża Rodzicielko
Niepokalana Maryjo
Najświętsza... nad panny Panienko...
Przyjmij nasze serca
Które Ci niesiemy
Wraz z majowym kwieciem
U stóp Twych ścielemy...
Maj – miesiąc, w którym szczególną cześć oddajemy
Matce Bożej i Naszej Najlepszej Mateńce. Codziennie,
bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Bożej do wspólnego odmawiania
Litanii Loretańskiej. Chcemy prosić Najlepszą z Matek
o opiekę nad nami, naszymi bliskimi i nad całym
światem. „ Pod Twoją obronę uciekamy się, Śwęta
Boża Rodzicielko...”

***

***
Przypominamy!
Za tydzień, 10 maja wszystkie Mamy obchodzą swoje
święto.
„JEST W MAJU TAKI DZIEŃ”
„Jest taki dzień”, co barwnym pachnie majem,
„Jest taki dzień”, gdy wzruszenie przychodzi,
„Jest taki dzień”, kiedy na chwilę stajesz,
By podziękować tej, co chciała cię urodzić.
Dziękuję za Twą miłość i za Twe łzy- dziękuję,
Za to żeś przyjacielem najdroższym mi na świecie
Za to, że Twą obecność zawsze przy sobie czuję
Że jesteś moją mamą, a ja jestem twe dziecię…

***

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy
wspierają finansowo naszą Parafię. Dziękujemy za
wasze ofiary, które pozwalają nam opłacić bieżące
wydatki. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie.
Niech nasza silna wiara w Bożą moc i nadzieja
prowadzi nas każdego dnia; „W sercu każdego z was
niech będzie zawsze radosna pewność, że Pan jest
obok, nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia
nas swoją miłością.”
Z serca dziękują
Pasterze Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

