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Komentarz

EWANGELIA (J 10, 27-30)

Dobrej
Nowiny

„Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich.” To nieprawdopodobnie dobra nowina.
Choć, nie wiedzieć czemu, trudno nam myśleć
w ten sposób. Raczej mamy poczucie, że toczymy
bezustanną walkę o przynależność do Pana Jezusa.
A tymczasem nawet grzech, zwłaszcza ten, którego
nie chcemy, nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki.
Bo to nie my sami, ale przede wszystkim On, Jego
miłość i moc nas trzyma. To Bogu bardziej zależy
na naszym zbawieniu niż nam. To On oddał za
nas życie, my za Niego jeszcze nie… I choć różnie
układa się nasze życie, to daje niezwykłe poczucie
bezpieczeństwa. Paweł i Barnaba potrafili głosić jak
mało kto. Żeby ich słuchać, zebrało się całe miasto.
Ale ich sukces, w Żydach wzbudził zazdrość
-„podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty
i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie
Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic”.
Trudne to było doświadczenie. Ale takimi właśnie
doświadczeniami Pan Bóg nie pozwala nam zasnąć,
wybija nas z naszych wygodnych miejsc i zaprasza
do czegoś więcej. Gdyby nie prześladowania, być
może Paweł i Barnaba nie zdecydowaliby się, żeby
pójść do pogan i Ewangelia nie mogłaby szerzyć
się dalej. Bądźmy spokojni, nie oglądajmy się za
siebie „oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli
do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha
Świętego.” Nie bójmy się zostawić tego co stare,
słuchajmy Jego głosu i za Nim idźmy, bo jakkolwiek
trudna droga nie byłaby przed nami to nic, ani nikt,
nie wyrwie nas z Jego ręki.
Justyna Zienkowicz

Jezus daje swoim owcom

życie wieczne

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
9.05.
„Otwórz oczy, nakłoń
duchowe uszy, rozwiąż
swoje usta i przyłóż
swoje serce, abyś we
wszystkich stworzeniach zobaczył, usłyszał,
pochwalił, ukochał,
uszanował, uwielbił
i uczcił swojego Boga,
by przypadkiem nie
powstał przeciw tobie
cały świat.”
św. Bonawentura
10.05.
„Dźwigajmy się z upadku, skoro posiadamy
taką możliwość, i nie
traćmy nadziei, gdyśmy odstąpili od złych
czynów.”
św. Bazyli Wielki
11.05.
„Doskonałość chrześcijańska polega na zjednoczeniu woli naszej
z wolą Bożą.”
św. Maksymilian Kolbe

oświeca umysł; szczęśliwy, kto mu odda
serce i dostanie łaskę
miłowania.”
św. Brat Albert

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13, 14. 43-52)
Apostołowie zwracają się do pogan
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu
Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy
w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny
szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co
13.05.
mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało gło„Gdzie jest miłość
sić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie
i mądrość, tam ani bo- się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem
jaźni, ani niewiedzy.” nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieśw. Franciszek z Asyżu niem aż po krańce ziemi”». Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo
Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe
14.05.
niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Bar„Szukajmy mądrości
naby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg,
w sercu, mądrości,
przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.
która jest z wiary.”
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100 (99), 2-3. 4-5)
św. Bernard z ClaRefren: My ludem Pana i Jego owcami.
irvaux
Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
15.05.
„Bóg kocha tych, któ- On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

rzy w cierpieniu umieją Mu dziękować.”
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
św. Arnold Janssen
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 7, 9. 14b-17)

Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

12.05.
„Krzyż jest tajemnicą,
wymaga wiary. Krzyż
jest światłem, które

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Dz 20, 17-182.28-32.36.; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16
Wtorek: Dz 11, 19-26; J 10, 22-30
Środa: Dz 12, 24 - 13, 5a; J 12, 44-50
Czwartek: Dz 13, 13-25; J 13, 16-20
Piątek: Dz 13, 26-33; J 14, 1-6
Sobota: Dz 1, 15-17. 20-26; J 15, 9-17
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Czwarta Niedziela Wielkanocna
– Niedziela Dobrego Pasterza
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Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem
i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł
do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem
Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający
na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek,
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę
otrze Bóg z ich oczu».
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Odpust Parafialny

Litania do Chrystusa Dobrego Pasterza
Kyrie, eleison – Chryste, eleison. Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas
Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu Świata Boże,
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Dobry Pasterzu, Ty jesteś jedno z Ojcem
Dobry Pasterzu, Ty jesteś Bramą owiec
Dobry Pasterzu, Ty znasz swoje owce
Dobry Pasterzu, który je wiedziesz na pastwiska
Dobry Pasterzu, który czuwasz nad swoim stadem
Dobry Pasterzu, który szukasz owiec zagubionych
Dobry Pasterzu, który cieszysz się z odnalezionych
Dobry Pasterzu, który skaleczone opatrujesz
Dobry Pasterzu, który bierzesz je na ramiona
Dobry Pasterzu, który życie oddajesz za owce
Dobry Pasterzu, który prowadzisz nas po Ścieżkach właściwych
Dobry Pasterzu, który poisz ze źródła wody żywej
Dobry Pasterzu, który wzywasz nas po imieniu
Dobry Pasterzu, który zapewniasz nam życie w obfitości
Dobry Pasterzu, twój głos znamy
Dobry Pasterzu, Twego głosu słuchamy
Dobry Pasterzu, w Tobie niczego nam nie brakuje
Dobry Pasterzu, przy Tobie zła się nie lękamy
Dobry Pasterzu, z Toba przechodzimy przez ciemna dolinę
Dobry Pasterzu, Ty prowadzisz nas do odpoczynku
Dobry Pasterzu, Ty chcesz, abyśmy byli wzajemnie dla siebie pasterzami
Dobry Pasterzu, Ty powołujesz do kapłaństwa i życia konsekrowanego
Dobry Pasterzu, Ty pragniesz, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Chryste wysłuchaj nas
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
zmiłuj się nad nami
przepuść nam Panie
wysłuchaj nas Panie
zmiłuj się nad nami

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, w Jezusie, swoim Synu pojednałeś nas ze sobą. Daj, abyśmy zawsze podążali za Dobrym Pasterzem, który jest Drogą Prawdziwego Życia i Chrystusem żyjącym na wieki wieków.
Amen.

4

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

ODPUST PARAFIALNY
ODPUST PARAFIALNY

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

3

„Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i w pracy!”.
Patrząc na to zdjęcie Dokty podczas urlopu wydaje się, że święci są bardziej zwyczajni,
niż to sobie wyobrażaliśmy…
fot. Archiwum R. Prędkiego
4
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SŁUŻEBNICA BOŻA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Z życia Kościoła

Na Ukrainie orioniści wspierają dzieci z niepełnosprawnością
500 osób, wśród nich mamy, dzieci oraz liczni niepełnosprawni, przybyli z różnych części
Ukrainy do Lwowa, gdzie zostali przyjęci przez wspólnoty księży orionistów. Następnie
wielu udało się do Włoch i zamieszkało tymczasowo w różnych domach zgromadzenia. W
dużej części są to niewidome i autystyczne dzieci, które długo znajdowały się w schronach
przeciwlotniczych w Kijowie oraz w innych miastach Ukrainy.

Na Ukrainie orioniści wspierają dzieci
z niepełnosprawnością

500 osób, wśród nich mamy, dzieci oraz liczni niepełnosprawni, przybyli z różnych części Ukrainy do
Lwowa, gdzie zostali przyjęci przez wspólnoty księży
orionistów. Następnie wielu udało się do Włoch i zamieszkało tymczasowo w różnych domach zgromadzenia. W dużej części są to niewidome i autystyczne dzieci, które długo znajdowały się w schronach
przeciwlotniczych w Kijowie oraz w innych miastach
Ukrainy.

W POLSCE
Dzieci pierwszokomunijne
dzieciom misji
Fot. Vatican News

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zachęcają do włąPOLSCE
czenia się w budowanie jedności poprzezW
pomoc
dzieciom z krajów misyjnych. Maj to czas Pierwszych
Dzieci pierwszokomunijne dzieciom misji
Komunii świętych – jest to dobra okazja do uwrażliwienia dzieci na potrzeby rówieśników naPapieskie
całym Dzieła Misyjne w Polsce zachęcają do włączenia się w budowanie jedności poprzez
pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Maj to czas Pierwszych Komunii świętych – jest to
świecie.
Siostra sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnychdobra
Dzieciokazja do uwrażliwienia dzieci na potrzeby rówieśników na całym świecie.
Siostra sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci zachęca do włączenia się w akcję:
zachęca do włączenia się w akcję: „Pięknie byłoby,
„Pięknie byłoby, gdyby, jednego dnia w Białym Tygodniu, dzieci wraz z rodzicami,
gdyby, jednego dnia w Białym Tygodniu, dzieci
wraz
katechetami i duszpasterzami pomodliły się za misje i swoich rówieśników z krajów
z rodzicami, katechetami i duszpasterzami pomodliły
misyjnych. To uświadomi nam jedność Kościoła, która płynie z Eucharystii”.
się za misje i swoich rówieśników z krajów misyjnych.
To uświadomi nam jedność Kościoła, któraDzięki
płynieofiarom dzieci i ich rodzin PDMD w Polsce w roku 2020 zrealizowało 54 projekty w 9
krajach
świata. Wszystkie projekty dotyczyły pomocy dzieciom do 14. roku życia z terenów
z Eucharystii”.
misyjnych
Dzięki ofiarom dzieci i ich rodzin PDMD w Polsce i zostały przyznane do realizacji przez Sekretariat Generalny Papieskich Dzieł
w Watykanie.
w roku 2020 zrealizowało 54 projekty w 9Misyjnych
krajach
świata. Wszystkie projekty dotyczyły pomocy dzieciom do 14. roku życia z terenów misyjnych i zostały
przyznane do realizacji przez Sekretariat Generalny
Papieskich Dzieł Misyjnych w Watykanie.

Ks. prof. Witczyk: Pismo Święte jest
tabernakulum Ducha Świętego

Fot. Papieskie Dzieła Misyjne

„Tak jak w tabernakulum przechowujemy Najświętsze Ciało Pana Jezusa, tak Pismo Święte jest taberna- Ks. prof. Witczyk: Pismo Święte jest tabernakulum Ducha Świętego
kulum Ducha Świętego. Warto zadbać, aby w naszych „Tak jak w tabernakulum przechowujemy Najświętsze Ciało Pana Jezusa, tak Pismo Święte
tabernakulum Ducha Świętego. Warto zadbać, aby w naszych domach Pismo Święte było
domach Pismo Święte było w wielkim poszanowa- jest
w wielkim poszanowaniu” – zachęca ks. prof. Henryk Witczyk, Przewodniczący
niu” – zachęca ks. prof. Henryk Witczyk, Przewod- Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Niedziela Biblijna, przypadająca w tym roku 1 maja,
niczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Niedziela rozpoczęła XIV Tydzień Biblijny.
Biblijna, przypadająca w tym roku 1 maja, rozpoczęła Co zrobić, aby w trakcie lektury Biblii uniknąć fałszywej interpretacji, a z drugiej strony
XIV Tydzień Biblijny.
braku otwartości na natchnienia Ducha Świętego? „Podstawowym narzędziem odczytywania
Co zrobić, aby w trakcie lektury Biblii uniknąć fałszy- sensu wyrazowego i duchowego Pisma Świętego jest rozum – odpowiednie metody
wej interpretacji, a z drugiej strony braku otwartości interpretacji obiektywnej. Ta interpretacja
nie jest we
wolna
od całego–bogactwa
–
w Kościele,
wspólnocie”
dodaje ks.inspiracji”
prof. Witczyk
na natchnienia Ducha Świętego? „Podstawowym zaznacza ks. prof. Witczyk. Biblista przestrzega
przed sformułowaniami „mnie się wydaje”,
w rozmowie z Family News Service.
sprawdzać, czy nasza interpretacja ma swoje
narzędziem odczytywania sensu wyrazowego i du- „ja sądzę” w stosunku do Biblii. Zawsze
Ks. należy
prof. Witczyk
zaznacza, że „Pismo Święte nie jest
Pisma Świętego. „Analiza rozumowa nie jest wolna
chowego Pisma Świętego jest rozum – odpowiednie uzasadnienie choćby w innych miejscach
dane
pojedynczej
osobie
dla żonglerki uczuciowej czy
ale oprócz tego powinniśmy interpretować Pismo
metody interpretacji obiektywnej. Ta interpretacja od wrażliwości i ludzkiego doświadczenia,
usprawiedliwiania
różnych
swoich
pomysłów
dziaFot.
BP
KEP
w
Kościele,
we
wspólnocie”
–
dodaje
ks.
prof.
Witczyk
w
rozmowie
z Family
News czy
Service.
nie jest wolna od całego bogactwa inspiracji” – załań.
Jeśli
jednak
nasuwa
mi
się
jakaś
oryginalna
interpreŚwięte nie jest dane pojedynczej osobie dla żonglerki
znacza ks. prof. Witczyk. Biblista przestrzega przed Ks. prof. Witczyk zaznacza, że „Pismotacja,
której
do
tej pory czy
nie działań.
słyszałem,
to jednak
podstawowa
na czy
Jasnej
Górze za różnych
Polonię
świata
usprawiedliwiania
swoich
pomysłów
Jeśli
sformułowaniami „mnie się wydaje”, „ja sądzę” wModlitwa
sto- uczuciowej
zasada
jest
następująca:
konsultacja
z
kierownikiem
nasuwa
mi
się
jakaś
oryginalna
interpretacja,
której
do
tej
pory
nie
słyszałem,
to
podstawowa
„Ojczyzna jest naszą matką, a czwarte przykazanie nas zobowiązuje,
by jądu-czcić” –
sunku do Biblii. Zawsze należy sprawdzać, czy nasza
spowiednikiem,
zasada jest następująca: konsultacja z chowym,
kierownikiem
duchowym, duszpasterzem
spowiednikiem,albo przynajinterpretacja ma swoje uzasadnienie choćby w innych
przypomniał
na Jasnej
Górze abp
Wacław
Depo.
WWtedy
Kaplicy
Bożej przewodn
mniej
jakąś wspólnotą.
jestemMatki
odpowiedzialnym
duszpasterzem
albo przynajmniej
jakąś
wspólnotą.
Wtedy jestem
odpowiedzialnym
miejscach Pisma Świętego. „Analiza rozumowaMszy
nie św. w intencji Polaków żyjących
poza granicami
kraju. Eucharystia
celebrow
chrześcijaninem”.
Biblista przypomina
też, że sam Chryjest wolna od wrażliwości i ludzkiego doświadczenia,
stus
zachęcał
św.Narodowego
s. Faustynę do konsultacji
z jejPisma
spowiedudziałem
zaproszonych
lektorów,
w
ramach
Czytania
Świętego
ale oprócz tego powinniśmy interpretować Pismo
nikiem, chociaż mówił do niej On sam osobiście.
(25.04.2022). Transmitowała ją TVP Polonia.
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Według danych MSZ, liczba Polek i Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
żyją
co dzień za granicą wynosi aktualnie około 20 milionów. Dzięki nim, na polską obe
symbole i tradycje można natrafić nawet w najdalszych zakątkach świata.

Ks. prof. Henryk Witczyk poleca szczególnie Biblię
Tysiąclecia (wydanie piąte), której tekst jest odczytywany m.in. w trakcie liturgii Mszy św. „Zachęcam
do lektury tej Biblii z odpowiednimi komentarzami,
gdyż jest to przekład uwzględniający najnowsze badania biblijne” – zauważa biblista. Obecnie ks. prof.
Witczyk jest redaktorem naczelnym redakcji naukowej pracującej nad szóstym wydaniem.
„Warto, żebyśmy jako naród czytali jeden przekład
i na nim opierali nasze rozmowy, dyskusje, i modlitwy” – dodaje biblista.
„Można się cieszyć, że na polskim rynku wydawniczym mamy bogaty dostęp do komentarzy biblijnych, artykułów naukowych” – podkreśla ks. prof.
Witczyk. Przykładem jest np. Biblia Nawarska, zawierająca liczne komentarze Ojców Kościoła.
„Trudno sobie wyobrazić chrześcijanina bez codziennego przyjmowania słowa Bożego, podobnie jak nie
można żyć bez jedzenie i picia” – tłumaczy biblista,
który zachęca do codziennego sięgania przynajmniej
po czytania mszalne lub do samej Ewangelii z dnia.
To takie minimum. Dodaje, że „dobrze jest wziąć
jakieś jedno zdanie z Ewangelii czy psalmu, które
będzie wracało do nas przez cały dzień, np. w formie
modlitwy aktami strzelistymi”. Ks. prof. Witczyk podkreśla, że częste sięganie do Pisma Świętego pozwala
głębiej przeżywać Eucharystię.
Fot. Twitter/JasnaGoraNews
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Dzisiejsza Polonia za granicą to zarówno potomkodokonywać niezwykłych czynów. Wybór tej dzielnej
wie emigrantów z XIX wieku i uchodźców uciekająkobiety, lekarza i matki, jest jednym z tych heroicznych
cych przed wojnami, jak i kolejne pokolenia dawnych
czynów, które wypływają z wiary i silnych zasad moralobywateli polskich, którzy pozostali na Wschodzie,
nych. Gianna chciała po prostu, aby jej dziecko żyło, bo
niegdysiejsi dysydenci z rodzinami czy emigranci zakażdemu życiu należy się szacunek i żadna cena nie była
robkowi. Niezależnie od powodu opuszczenia kraju
dla niej zbyt wysoka, by to życie zachować. Nasz najnowosoby te zachowały pamięć o Polsce, kultywując jej
szy znaczek z podobizną św. Gianny jest kolejnym, który
tradycje oraz wspierając ją w potrzebie.
pokazuje niezwykłe czyny zwykłych ludzi. Być może ta
emisja i związana z jej bohaterką historia doda odwagi
matkom, które oczekując na swoje dziecko, przeżywają
Św. Gianna Beretta Molla
wielkie rozterki i problemy” – mówi Wiesław Włodek,
na nowym znaczku Poczty Polskiej
wiceprezes Poczty Polskiej.
Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek upamiętniający Giannę Berettę Mollę – świętą, która
oddała życie, by uratować własne dziecko. Znaczek
w nakładzie 100 tys. sztuk jest dostępny w placów6
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Fot. media.poczta-polska.pl

Maj to miesiąc świeżych kwiatów i śpiewu ptaków. W tym miesiącu przyroda budzi się z zimowego

snu. Wszystko w nim wiosenne, umajone, pachnące, czyste. Ten właśnie wiosenny miesiąc jest poświęcony Matce Bożej. W godzinach wieczornych wierni gromadzą się w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych i krzyżach na nabożeństwa majowe. Wezwaniami litanijnymi i pieśniami maryjnymi chwalą
Niepokalaną Matkę Chrystusa. Tak oto leci głos echem od kapliczki do kapliczki, od krzyża do krzyża
i razem z wonią kwiatów leci aż do nieba. W ten sposób wszystko „co czuje i co żyje, sławi Maryję”.
Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odmawiać w XVIII w. Tymczasem badania mariologów wykazały, że były one znane dużo wcześniej, i to właśnie na Wschodzie. W tamtych krajach za
Maryjny uchodził miesiąc sierpień i nawet nakazywano prawem modlitwy ku czci Matki Bożej właśnie
w tym miesiącu. Na Wschodzie prekursorami nabożeństw majowych byli chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się na modlitwach wokół Maryjnych figur, śpiewali pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg
kwiatami. W każdą sobotę nabożeństwo było bardziej uroczyste i obowiązkowe dla tych, co nie chodzili na nie codziennie. Ponoć pomysłodawcą tego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, gorący
obrońca boskiego macierzyństwa Maryi. W kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi
święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV wieku powstał pomysł, aby miesiąc ten
poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił taką myśl, był król hiszpański Alfons X. Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał
gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Heinrich
Seuse, uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza wyznał, że jako
chłopiec zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił pleść z kwiatów wieńce i kłaść je na
głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów.
Litania do Matki Bożej pojawiła się na przełomie XIII i XIV wieku w kilku różnych wersjach. Spośród
nich największą popularność zdobyła później Litania Loretańska. Tekst litanii loretańskiej, która tworzy nabożeństwa majowe zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku. On też obdarzył jej odmawianie
odpustem zupełnym. Litanię Loretańską można uznać za jeden z najwspanialszych hymnów ku czci
Niepokalanej Maryi. W litanii tej wysławiamy wszystkie cnoty, jakimi Bóg obdarzył Maryję. W żywocie św. Filipa Neriego czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał
z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci kwiatów, duchowych ofiar i wyrzeczeń.
Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677–1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Za autora
właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy
królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył
się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Dzięki jego zaangażowaniu w 1784 r. odbyło się
pierwsze nabożeństwo majowe. Miało ono miejsce we włoskiej Ferrarze. Natomiast za największego
apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę,
w której propagował to nabożeństwo. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie wprowadził celebrowanie jego w słynnym kościele zakonu Il Gesù. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa
majowego – na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się w prawie wszystkich krajach. W Polsce nabożeństwo
majowe znane było już w XVIII wieku. Jednak rozkwit jego przypada na pierwszą połowę XIX wieku.
Za sprawą jezuity o. Franciszka Ksawerego Asuma nabożeństwo pierwszy raz odbyło się w Tarnopolu w 1827. Później zaczęto tą modlitwę praktykować we Lwowie (1832), w Nowym Sączu, Krakowie
(najprawdopodobniej w 1849) oraz w Warszawie w Kościele Św. Krzyża (1852) dzięki działalności
misjonarzy. Nabożeństwo majowe stało się bardzo popularne i znane w Polsce w drugiej połowie XIX
w. Przyczyniły się do tego decyzje podjęte w okresie od 1857 do 1864 przez władze wszystkich diecezji
polecające duchowieństwu jego rozpropagowanie. Od lat 70 XIX w. nabożeństwo majowe także było
odprawiane przy przydrożnych kapliczkach. Nabożeństwa majowe odprawiane są także w Kościołach
mariawickich, gdzie oprócz litanii loretańskiej i antyfony Pod Twoją Obronę, odmawiana jest koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jeśli nabożeństwo odprawiane jest przez kapłana lub diakona
w kościele lub kaplicy, towarzyszy mu wystawienie Przenajświętszego Sakramentu i udzielana jest wiernym Komunia święta, po której przewodniczący może wygłosić krótkie rozmyślanie o Matce Bożej lub
przeczytać fragment Pisma Świętego czy też Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. W Kościele Katolickim
Mariawitów śpiewa się na zmianę litanię do Najświętszej Maryi Panny i litanię do Najświętszej Mateczki
wraz ze stosownymi modlitwami. Przed nami maj. Postarajmy się oddać cześć Najświętszej Mateczce
uczestnicząc w nabożeństwach ku Jej czci.
				
Na podstawie Wikipedii Ewa Wika w służbie Maryi
MAJOWE ŚWIĘTA

Polskie Tradycje

Tradycja
i piękno
Nabożeństw
Majowych
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKANOCY,
CZYLI DOBREGO PASTERZA

08.05.2022 r.
Dzisiaj w IV Niedzielę Wielkanocny przypada w naszej parafii ODPUST ku czci Chrystusa Dobrego Pasterza. Mszę św.
odpustową o godz. 12.30 odprawi, słowo Boże wygłosi i poprowadzi procesję Ks. Kanonik Roman Poźniak – Proboszcz
parafii pw. NMP Wniebowziętej w Puszczykowie. Prosimy
panów do baldachimu i poczty sztandarowe. Zapraszamy
wszystkie Grupy Duszpasterskie i Drogich Parafian.
Także dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania
do kapłaństwa i życia konsekrowanego, natomiast w niedzielę
29 maja gościć będziemy w naszej parafii kleryków naszego
Seminarium, którzy modlić się o powołania i za powołanych
oraz przeprowadzą przed kościołem zbiórkę ofiar na potrzeby
swojej uczelni.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwa Fatimskie rozpoczniemy w piątek 13 maja o godz.
20.00. Trwają one od maja do października, zawsze w 13 dzień miesiąca. Dlatego nabożeństwo majowe w poniedziałek wyjątkowo
o godz. 20.00 w połączeniu z nabożeństwem fatimskim. Serdecznie
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej !!!
Za tydzień w niedzielę 15 maja uroczystość I Komunii św. na
Mszy św. o godz. 11.00. Miejsca w kościele rezerwujemy dla rodziców, chrzestnych i osób starszych z rodziny, a na balkonie kościoła
dla rodzeństwa i innych gości. Pozostałych parafian, także dzieci
z godz. 11.00, prosimy o przyjście na inną Mszę św.
Do robienia zdjęć jest wyznaczony fotograf, stąd nie należy przeszkadzać dzieciom prywatnymi aparatami, komórkami i kamerami.
W tym tygodniu będą próby przed I Komunią św.: w poniedziałek
, wtorek i czwartek o godz. 18.45. W sobotę o godz. 9.00 spowiedź
dla dzieci.
Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45

Spowiedź dla rodziców, rodzeństwa, chrzestnych w tym tygodniu codziennie w godz. 7.00 – 7.30 i od 17.00 do 18.00.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Krystyna Król
z ul. Radosnej, Msza pogrzebowa w środę o godz. 9:00 – pogrzeb
na Górczynie; śp. Marian Marchwian z ul. Szczęsnej – Msza pogrzebowa i pogrzeb we wtorek o godz. 12:00 i śp. Lucyna Przybylak z ul.
Szpitalnej – Msza pogrzebowa i pogrzeb w piątek o godz. 11:00. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie …
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