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POŻEGNALIŚMY DO WIECZNOŚCI: 
 

02.04. Jan Graczyk, l. 78 z ul. Jagiełły 

09.04. Halina Helena Kowalczyk, l. 76 z ul. 21 Stycznia 

09.04. Leonard Powierski, l. 94 z ul. Jagiełły 

11.04. Bożena Marianna Jasińska, l. 69 z ul. Jagiełły 

20.04. Joanna Barbara Plichta, l. 53 z ul. 21 Stycznia 

 

 

Zapraszamy na nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

W szóstą niedzielę wielkanocną, 22 maja odbędą się uroczystości 

przyjęcia  Pierwszej Komunii Świętej, na Mszach św. o godz. 

9.00 i 11.00.  Prosimy naszych parafian, aby w tym dniu wybrali 

inne godziny na Eucharystię, tak aby dzieci i ich rodziny mogły 

w sposób godny przeżyć ten dzień.  

Msza św. o godzinie 12.30 zostanie przesunięta na godzinę 13.00 

 

 

W najbliższym czasie planowany jest Koncert Pieśni Maryjnych 

w wykonaniu zespołu Spe Salvi.  

 

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń, 

w których będą się pojawiać 

szczegółowe  informacje. 
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Myśl św. O. Pio -  Zostańmy świętymi, a w ten sposób po byciu razem na 

ziemi, będziemy zawsze razem w niebie (GB, s. 26). 
 

      Dlaczego maj? 
 

       Mariolog  mógłby wymienić przynajmniej kilka, jeśli nie 

kilkanaście  argumentów, z powodu których miesiąc maj jest w Kościele 

określany miesiącem maryjnym. Nam niech wystarczą dwie przesłanki. 

       Słowo matka w sposób naturalny kojarzone jest z przekazywaniem 

życia ludzkiego. Patrząc zaś ma przyrodę, trudno wskazać na bardziej 

życiodajny okres w roku. W naszym klimacie kwitną i wzrastają już 

w zasadzie wszystkie możliwe rośliny.  Biolog nazwałby ten czas 

eksplozją życia.  

       Drugi argument można by nazwać estetycznym. Bogactwo zieleni, 

kwiatów, śpiewu ptaków i słońca jest oczywistą racją za uznaniem 

piątego miesiąca roku za jeden z najpiękniejszych (jeśli nie 

najpiękniejszy) miesięcy  w roku.  W przypadku zaś Oblubienicy Ducha 

Świętego, piękno jest dość często przebijającym  przymiotem. Niech za 

przykład posłużą tu trzy wezwania wzięte z Litanii  Dominikańskiej: 

„Najpiękniejsza Pani, Nad księżyc światlejsza, Blaskiem słońce 

przyćmiewająca”. 

       Spróbujmy zatem,  ciesząc się w sposób naturalny z piękna 

i witalności majowej przyrody, odnieść te nasze poruszenia ducha do 

osoby Matki Przenajświętszej i taką prostą modlitwą wychwalać Tę, 

która prowadzi nas do wiecznie kwitnącej krainy.     

                                                                                                                                                         

Dobrego miesiąca!                                                                                                                                                                                  

Paweł                           

http://www.ojciecpio.ostroda.pl/

