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  GOD BLESS YOU ALL! 

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” 

 
 

******************************* 
 

******************************* 
 

   
 

When I need to know what to do, 

I look to you, Mom. 

When I need to know how to be, 

I look to you, Mom. 

Your inspiring example 

guides me through life. 

I'm always aware how blessed I am 

to have you as my Mom. 

 

Today, 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.  

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.  

 

 

Prayer to Mother Mary 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. 

 

 

**************************** 

 
 

 

 

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... 



10 MAJ 2020 - PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

   

 
SZCZĘŚĆ BOŻE! 

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. Oto treść 

Modlitwy Ojca Św. do Matki Bożej; 

 

Modlitwa 1 
 

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze 

jako znak zbawienia i nadziei. 

 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która 

u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem 

Jezusa, trwając mocno w wierze. 

 

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego 

potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się 

o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie 

Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. 

 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy 

dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie 

nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i 

dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez 

krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża 

Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 

przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno 

chwalebna i błogosławiona. 

 *** 

Dzień Matki 
 

 
 

Dzisiaj, 10 maja wszystkie Mamy obchodzą swoje święto. 

 

W tym uroczystym dniu wszystkim Matkom 

składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa 

Bożego i opieki najlepszej z Matek – Maryi.  

 

Prośmy Boga , aby zmarłe Matki przyjął do życia 

wiecznego. 

*** 

 
 

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. 

*** 

 
 

W niedzielę, 17 maja 2020, będziemy świętować    

100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. 

 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w 

Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i 

Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata 

Edmunda. Karol został ochrzczony 20 czerwca 

1920 roku. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. 

Ojciec, porucznik, był urzędnikiem administracji 

wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów 

panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się 

szacunkiem wśród mieszkańców...   

 


