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Maj – miesiąc Niepokalanej

Strona

Maj 2018

Cudowny miesiąc maj, przypomina nam piękno
Niepokalanej, Najświętszej Maryi Panny:
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!
Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki
mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

Strona

Maj - dla wielu najpiękniejszy
miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce
żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych,
nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór
przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero
od połowy XIX wieku. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie
wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni
na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele
zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej
sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten
miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański
Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach
majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał
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Nabożeństwa majowe
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gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej.
Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana
Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał
w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i
kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to
wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w
Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj
został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595)
czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej,
śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci
oprócz kwiatów - także 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. Jednakże 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. Za największego apostoła
nabożeństw majowych uważa się jezuitę,
o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę,
w której propagował nabożeństwo majowe. Co
więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii.
Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w
słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że
zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony
przez papieża Klemensa XIV w roku 1773.
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 Polsce pierwsze nabożeństwo
majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w
kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we
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Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej
maja szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks.
Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o
nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę
wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowicki,
zmartwychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło
się we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze
wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie
cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów
dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska.
Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji.
Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę
"Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była
szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r.
Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach
sanktuarium Domku Loretańskiego. Tekst litanii miał przedłożyć do
zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11
czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami
odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r.
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście
samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła.
Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko
Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania
(inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy
pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju
(1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo
Rodzin (1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce
50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski,
obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie
"Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na
"Królowo Polski". Warto w tym miejscu wspomnieć, że starsza od Litanii
loretańskiej jest litania do dziś odmawiana z Zakonie Kaznodziejskim.
Pochodzi ona z XII wieku (jest zatem starsza niż zakon dominikański,
niewykluczone że jest ona zaginionym pierwowzorem Litanii Loretańskiej).

Jej pełny tytuł brzmi: "Litania dominikańska do odmawiania we wszelkich
utrapieniach". W Polsce jest znana w kilku tłumaczeniach (m.in. poetki Anny
Kamieńskiej). W Zakonie odmawia się ją w szczególnych momentach. Jak
podaje stara tradycja - kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: "Strzeżcie
się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne". Przysłowiem stało
się powiedzenie: Litaniis Ordinis Praedicatorum libera nos, Domine (Od
litanii Zakonu Kaznodziejskiego wybaw nas, Panie). W maju jednak, także
dominikanie w czasie nabożeństw majowych modlą się tekstem Litanii
Loretańskiej. Wzorem dla obu litanii był Akatyst ku czci Bogurodzicy, piękny
hymn maryjny Kościoła Wschodniego, który przetrwał do naszych czasów
(śpiewany także przez katolików).
brewiarz.pl

codziennie
o godz. 17.30,
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a w niedziele
o godz. 16.30

Krótkie medytacje
Uroczystość N.M.P Królowej Polski
– 3 maja 2018 r.
J 19,25-27. Obok krzyża Jezusa stały:
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
ż ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i
stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto,
oto syn Twój”. Następnie rzekł do
ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie.
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Matka Jego stała obok krzyża.
Towarzyszyła Ziarnu, które zostało
wrzucone w ziemię. Obumierało, aby wydać plon obfity (J 12,24). „W Nim
było życie” (J 1,4) i całym sobą pragnęło je przekazać. Objawiało Boga, który
będąc Życiem, chciał się nim dzielić. Maryja trwała przy Synu, zrodzonym,
a nie stworzonym, Nieśmiertelnym, który za sprawą Ducha Świętego stał się
człowiekiem śmiertelnym. Trwała przy tajemnicy Życia, jeszcze ukrytego,
które już wkrótce miało ujawnić swój potencjał. „Mająca urodzić Niewiasta”
– to obraz z Apokalipsy, w którym można zobaczyć Maryję, ale też Kościół.
Ona, „Ecclesia”, nosi w sobie życie Boże. Słucha i przekazuje Słowo życia.
Karmi się Chlebem życia. Zanurzając w zdroju chrzcielnym, rodzi do życia.
Kontempluje cuda miłosierdzia w tych, którzy byli umarli, a w ramionach
Ojca ożyli. Wspólnota żyjących (gr. „dzontes”) – tak nazywali siebie pierwsi
chrześcijanie. Kiedyś umarli, spotkali w Jezusie Życie i żyją. Przez Ducha
Świętego umacniani w sakramentach małżeństwa czy święceń do służby
życiu, dzielenia się życiem. Zmaganie kultury życia i kultury śmierci,
w którym uczestniczymy: „Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, aby
skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko”. Zmaganie, którego miejsce jest nie
tylko Golgota. Zmaganie, które dzieje się na wielu arenach i areopagach:
w Kościele, w rodzinach, w małżeństwach, we wspólnotach kapłańskich
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Wierność i oddanie

i zakonnych, w świecie, w Polsce... Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski w roku Pańskim 2018 jest okazją, by podziękować za dar
życia wiecznego, przekazywany w Kościele, ale również za dar życia
ojczyzny, odzyskanej niepodległości Polski.
Oremus

VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.
J 15,9-17. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości. To wam powiedziałem,
aby radość moja w was była i aby radość wasza była
pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szlii owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali”.
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„Miłość jest z Boga.” Człowiek może być źródłem miłości o tyle, o ile
wcześniej czerpie ze Źródła. „Lecz aby stać się takim źródłem – pisał
Benedykt XVI w „Deus caritas est” – sam musi pić wciąż na nowo z tego
pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego
przebitego Serca wypływa miłość samego Boga” (7). Jesteśmy uczestnikami
„sztafety”, w której przekazywana jest miłość. „Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem” – to pierwsze przekazanie „pałeczki”. Następnie
Jezus pałeczkę przekazuje nam: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem”. Miłość Boga objawiła się w tym, że „zesłał Syna swego
Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. Chrystus
przyszedł na świat, by zatroszczyć się o życie w wymiarze biologicznym (gr.
„bios”), czego przejawem były uzdrowienia, ale przede wszystkim, by dać
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Miłość bez granic

nam tę pełnię życia (gr. „dzoe”), której nawet śmierć nie może odebrać (J
11,24). Historię ludzkości można też postrzegać jako „sztafetę”, w której
przekazywane są miłość i życie. Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę,
powołał ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości, do współpracy
w przekazywaniu życia. „Płodność miłość małżeńskiej – przypomniał Jan
Paweł II w „Familiaris consortio” – nie zacieśnia się wszakże tylko do
fizycznego rodzenia dzieci, (...) poszerza się i ubogaca wszelkimi owocami
życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji
swego powołania winni przekazać w darze dzieciom...” (28). A wcześniej
Paweł VI w „Humanae vitae”, powracając do biblijnych korzeni, zaznaczył:
„Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność
dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie ona – jakby
z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością”.
Oremus

Uroczystość
Wniebowstąpienia Jezusa
– 13 maja 2018 r.
Mk 16,15-20. Jezus, ukazawszy się Jedenastu,
powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał
z nimi i potwierdzał naukę znakami,
które jej towarzyszyły.
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Zanim Jezus wstąpi do nieba, obiecuje uczniom: „gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...”
A wcześniej zachęca do czuwania: „pozostańcie w mieście, aż będziecie
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Odejście Jezusa

przyobleczeni w mocą z wysoka” (Łk 24,49). W lekcjonarzu używanym
jeszcze niedawno w tym miejscu Ewangelii był zwrot „uzbrojeni mocą
z wysoka”. Mógł on budzić skojarzenia militarne. Ludzie uzbrojeni w moc z
tego świata odbierają innym życie. Jako chrześcijanie zaś przyobleczeni
w mocą z wysoka” mamy życia innych bronić. A nawet więcej, Duch Święty,
„przyoblekając” nas mocą z wysoka, kształtuje nas i uzdalnia do tego, byśmy
zdolni byli swoje życie oddać za przyjaciół swoich (J 15,13). Zatrzymajmy się
przy czasowniku „end o” (Łk 24,49 – gr. „endysēsthe”). W uroczystość
Wniebowstąpienia kontemplujmy Syna Człowieczego. Apokalipsa św. Jana
przedstawia Go jako „przyobleczonego” w szatę do stop (Ap 1,13).
Aniołowie i wojska niebieskie są „odziani” (w czysty, lśniący len – Ap 15,6;
w biały, czysty bisior – Ap 19,14). Nie można wejść na ucztę weselną, nie
będąc „ubranym” w strój weselny (Mt 22,11-12). Dlatego, gdy syn
marnotrawny wraca do domu, ojciec poleca sługom, by go „ubrali”
w najlepszą szatę (Łk 15,22). Św. Paweł zachęca: „przyobleczcie się w Pana
Jezusa Chrystusa” (Rz 13,14) i jako „wybrańcy Boży – święci i umiłowani –
obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość” (Kol 3,12). Czy jesteśmy „przyobleczeni” w Chrystusa i Jego
postawy? Czas przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego może być
czasem zmagania. Świat zza pleców będzie nam oferował swój wyścig
zbrojeń. A Bóg, stojący przed nami, Twarzą w twarz, będzie nas zachęcał,
byśmy pozwolili stopniowo przyoblekać się w Jego moc. Nie słuchajmy
podszeptów świata, słuchajmy szeptu Ojca!
Oremus
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J 15,26-27; 16,12-15.
Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet,
którego Ja wam poślę od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On zaświadczy o Mnie.
Ale wy też świadczycie, bo
jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy,
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Zesłanie Ducha Świętego – 20 maja 2018 r.

doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi Jezus mówi
o Duchu Świętym, Duchu Prawdy: „nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”.
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Zwykle kojarzymy Ducha Świętego z
Jego
natchnieniami,
z
Jego
podpowiedziami. Wyobrażamy sobie Go
jako Kogoś, kto mówi, szepce w głębi
naszych serc. Tymczasem Jezus zwraca
uwagę, że Duch Święty najpierw jest
„słuchającym”, że Duch Prawdy słucha,
słyszy i ile „usłyszy”, tyle nam powie. Czego
albo Kogo słucha Duch Święty? On, trzecia
Osoba Trójcy, jest zasłuchany w dialog Ojca
i Syna. Duch Święty jest „na bieżąco”, gdy
chodzi o dialog, jaki toczy się między Ojcem
i Synem. I dzieli się z nami „na bieżąco”
tym, czego dowiaduje się o Ojcu i o Synu,
i czego dowiaduje się z ich rozmowy.
„Oznajmi wam rzeczy przyszłe” –
zapowiada Jezus. Misja Ducha Świętego
jest „prorocka”, ale nie dlatego, że
przepowiada On przyszłość, ale dlatego, że
uczy nas mądrze przeżywać teraźniejszość,
czego owocem może być piękna przyszłość. Na tym w istocie polega zadanie
proroków. Duch Święty zasłuchany „dziś” w Ojca i Syna oznajmia nam,
„cokolwiek usłyszy”, przekazuje zawsze słowo „z dnia” i „na dziś”, słowo
„bieżące”. W ten sposób spotyka nas z Bogiem przychodzącym
w teraźniejszości. Troszczy się, żebyśmy nie rozminęli się z Bogiem, który
„przychodzi”, dlatego oznajmia nam „rzeczy przychodzące”, które – jeśli
weźmiemy je pod uwagę i podejmiemy w teraźniejszości – najlepiej rokują
na naszą przyszłość.
Oremus
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Duch przychodzi

Uroczystość Trójcy Świętej – 27 maja 2018 r.
Mt 28,16-20. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nichi przemówił tymi słowami: „Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”.

Strona

Trójca Święta jest tajemnicą w sensie ścisłym. Jest jedną z „ukrytych
tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez
Boga” (KKK 237). Człowiek nie może odkryć tej tajemnicy o własnych siłach.
Bóg jednak w swojej życzliwości, dostosowując się do możliwości
poznawczych człowieka, stopniowo przez wieki „odsłania się”. Czyni to nie
tylko i nie tyle przekazując wiedzę o sobie, ile po prostu udzielając życia.
Każdy chrześcijanin „zna” Trójcę, bo żyje: Ojciec dał mu życie, stwarzając,
Syn przywrócił je w dziele odkupienia, a Duch Święty je uświęca.
W momencie chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
doświadczyliśmy Trójcy. Św. Paweł w Liście do Rzymian koncentruje nas na
działaniu Ducha Świętego, który daje nam poznać Ojca i Syna, a przez to
umożliwia nam, byśmy rozpoznali w sobie dzieci Boże. Otrzymaliśmy „Ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. Ten Duch
działa w nas zawsze, ilekroć odmawiamy Modlitwę Pańską. Jezus bowiem
nie pozostawił nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania, ale
razem ze słowami modlitwy dał nam „Ducha, aby stały się one w nas
duchem i życiem (J 6,63)” (KKK 2766). Otwierając się na działanie Ducha,
poznajemy Ojca, do którego możemy wołać „Abba” i doświadczać siebie
samych jako Jego dzieci. Duch Święty pozwala nam odkryć siebie także w
relacji do Chrystusa, jako synów w Synu. Otwiera nas na prawdę, że
jesteśmy „współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to
po to, by wspólnie mieć udział w chwale”. I uwrażliwia nas na to, by całe
życie przeżywać razem z Nim (przypominają o tym „współ” i „wspólnie”).
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Tajemnica Boga

Zostaliśmy powołani, by stale być z Trójcą Świętą, która bez przerwy chce
się nam objawiać, udzielając życia, które ma w sobie.
Oremus

Uroczystość Bożego Ciała – 31 maja 2018 r.
Mk 14,12-16.22-26. W pierwszy dzień Przaśników,
kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego
uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci
spożywanie Paschy?”. I posłał dwóch spośród swoich
uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta,
a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za
nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi:
Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której
mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On
wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową.
Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się i
przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak
im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli,
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało
moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew
Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę
już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy
w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Strona

„Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy” – deklarują Izraelici pod
gorą Synaj i dodają: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy
posłuszni”. Ostatnie słowa tej obietnicy według tradycji żydowskiej
brzmiały: „uczynimy i usłyszymy”. Wypełnianie Bożych przykazań nie jest
bowiem konsekwencją ich zrozumienia, ale wyrazem pełnej uległości
wobec Pana. Zdarza się, że dopiero wtedy, kiedy dajemy się prowadzić
słowu Boga, stopniowo zaczynamy je rozumieć. Taką postawę bezgranicznej
ufności przyjmują uczniowie Jezusa przygotowujący ucztę paschalną. Dają
się prowadzić słowu Mistrza o człowieku niosącym dzban wody, który
wskaże im miejsce uczty. Wyruszają w drogę i znajdują „wszystko, tak jak
im powiedział”. Zanim wyruszą w drogę, pytają Jezusa: „Gdzie chcesz,
żebyśmy [odszedłszy] przygotowali Ci spożywanie Paschy?”. Warto zwrócić
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Prawdziwe Ciało Jezusa

uwagę na imiesłów „odszedłszy” (gr. „apēlthon”), pominięty w przekładzie
na język polski. Gdy Jezus na górze przywołał tych, których sam chciał, oni
„odeszli ku Niemu” (Mk 3,13), a tragiczna decyzja Judasza została oddana
analogicznym zwrotem: „odszedł do arcykapłanów” (Mk 14,10).
Wybierając Jezusa, przechodząc na Jego stronę, trzeba „odejść” od swoich
oczekiwań, planów, wyobrażeń... Przyjęcie takiej postawy – również na
etapie przygotowań tej uczty paschalnej – pomoże uczniom otworzyć się na
nowość, która wydarzy się w jej trakcie. „Bierzcie, to jest Ciało moje” i „To
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” – to nowa
Rzeczywistość, którą uczniowie Jezusa przyjęli, choć może jej nie zrozumieli;
zrozumienie przyszło potem. To dynamika, według której mamy przeżywać
i Eucharystię, i codzienność. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne...” (J 6,54). Zrozumienie przyjdzie potem.
Oremus

Intencje mszalne na miesiąc maj 2018

Strona

7.00 † Józef Ormianin oraz Józefa Gałuszka
18.00 † Ryszard Rolak (P)
7.00 † Aniela Handzlik (P)
02.05.2018
1. † Michalina i Stefan Bogacz
Środa
18.00
2. O zdrowie i Boże błog. dla VIII Róży Kobiet
Matki Bożej Królowej Polski
7.00 † Zofia Tatoń z mężem Bronisławem i synami
W int. Ochotniczej Straży Pożarnej o Boże błog., opiekę
03.05.2018 9.00 Matki Bożej i św. Floriana dla ich Strażaków i ich
I Czwartek
rodzin
1. † Marian Zemanek
11.00
2. † Paweł Kłaput (P)
17.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla X Róży Kobiet Anny Wawak
04.05.2018
1. † Bronisława Jurzak (P)
I Piątek
18.00
2. † Salomea i Kazimierz Kubik
† Katarzyna Jędrzejowska w 7 r. śm. z mężem
8.00
Henrykiem
05.05.2018
I Sobota
† Wiesław Maruszczak w 24 r. śm. raz z ok. Urodzin
18.00
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mateusza
VI Niedziela Wielkanocna
06.05.2018
7.00 † Wiesław Ryłko (P)
Niedziela
9.00 1. † Waldemar Haczek (P)
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01.05.2018
Wtorek

08.05.2018
Wtorek
09.05.2018
Środa
10.05.2018
Czwartek

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

11.05.2018
Piątek

18.00

12.05.2018
Sobota

7.00
18.00
7.00

13.05.2018
Niedziela

9.00
11.00
17.00
7.00

14.05.2018
Poniedziałek 18.00
15.05.2018
Wtorek
16.05.2018
Środa
17.05.2018
Czwartek

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
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07.05.2018
Poniedziałek 18.00

Strona

11.00
17.00
7.00

2. † Paweł Kłaput (P)
Uroczystość I Komunii Świętej
† Anna i Karol Baścik z córkami
† Franciszek Jurzak (P)
1. † Kazimiera Adamus (P)
2. † Wiktoria Hałat z mężem
† Stanisław Handzlik
† Stanisław i Aniela Jarnot
† Franciszek Jurzak (P)
1.† Zofia Słupecka (P)
2. O zdrowie i Boże błog. dla członkiń V Róży Kobiet
Czesławy Duźniak
† Irena Kolasa (P)
† Emilia Krawczyk z mężem Stefanem
† Irena i Edward Adamus
1. O zdrowie i Boże błog. dla członkiń III Róży Kobiet
Mari Kaleka i ich rodzin
2. † Wanda i Emil Góra
† Piotr Frydrych z babcią i dziadkami
† Wanda Olejniak w 10 r. śm. z mężem Bronisławem
Wniebowstąpienie Pańskie
† Gertruda i Hubert Gwóźdź
1.† Za zmarłych Strażaków Kęt Podlesia
2.† Helena i Jan Majka z synem Władysławem
1.† Katarzyna Mleczko z mężem Franciszkiem i
dziećmi
2. † Dominik Handzlik
† Maria Zmilczak (P)
W int. Janiny z ok. Urodzin o zdrowie i Boże błog
1. O zdrowie i Boże błog. dla XIII Róży Kobiet Marii
Kozieł
2. † Lucyna Dudzik w 4 r. śm.
† Maria Zmilczak (P)
† Władysław Gibas (P)
† Józefa i Włodzimierz Drożdż z synem Marianem
W int. Ojca św. i Ojczyzny od II Róży mężów
Włodzimierza Drożdża
† Franciszek Jurzak (P)
† Maria Zmilczak (P)

20.04.2018
Niedziela

21.05.2018
Poniedziałek
22.05.2018
Wtorek
23.05.2018
Środa
24.05.2018
Czwartek
25.05.2018
Piątek
26.05.2018
Sobota

27.05.2018
Niedziela
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19.04.2018
Sobota

Strona

18..04.2018
Piątek

7.00 † Stanisława Oczko (P)
1. O zdrowie i Boże błog. dla członkiń II Róży Kobiet
18.00 Beaty Polak i ich rodzin
2.† Renata Stawowczyk
7.00 † ks. Gustaw Paranycz w 2 r. śm.
W int. Eweliny i Krzysztofa z ok. 1 r. ślubu o zdrowie
18.00
i Boże błog.
Zesłanie Ducha Świętego
7.00 † ks. Gustaw Paranycz w 2 r. śm. od III Róży Kobiet
1. † Krzysztof Gołek
9.00
2. † Stanisław Kuśtrowski z rodzicami
11.00 † Stanisław i Maria Majda z córkami i zięciem
17.00 † Czesława Juraszek
7.00 † Franciszek Jurzak (P)
18.00 † Antoni Matejko z rodzicami
7.00 † Władysław Gibas (P)
18.00 † Aniela Handzlik
7.00 † Franciszek Jurzak (P)
18.00 1. † Edward i Anna Pochłopień
2. Wiesław Ryłko (P)
7.00 † W int. Joanny z synem o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej
18.00 † Andrzej Wołoszyn
7.00 † Władysław Gibas (P)
1. † Maria Zmilczak (P)
18.00
2. † Wiesław Ryłko (P)
7.00 † Ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem
9.30 W int. Matek naszej Parafii o Boże błog. i opiekę Matki
O zdrowie i Boże błog. dla członkiń IX Róży Kobiet
18.00
Kazimiery Góralczyk i ich rodzin
Trójcy Przenajświętszej
7.00 † Ludwik Kuczenski w 8 r. śm
1. † Antoni Handzlik (P)
9.00
2. Za zm. Członkinie z IX Róży Kobiet
1. † Stanisława Oczko (P)
11.00
2. † Franciszek Jędrzejko w 12 r. śm.
Msza św. w Kapliczce na Leśnej przy torach o Boże
15.00
błog. i opiekę matki Bożej dla mieszkańców
17.00 † Władysław Gibas (P)

28.05.2018
Poniedziałek
29.05.2018
Wtorek
30.05.2018
Środa

31.05.2018
Czwartek

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

7.00
9.00
11.00

† Władysław Gibas (P)
† Ryszard Rolak (P)
† Rozalia i Tadeusz Grabysz
† Anna Handzlik
W int. Anieli o dar zdrowia i Boże błog.
1. † Helena Jędrzejko w 6 r. śm.
2. O zdrowie i Boże błog. dla członkiń I Róży Kobiet
Marii Łaciak i ich rodzin
Boże Ciało
1. † Aniela Handzlik
2. † Józefa Wróbel (P)
1. † Jarosław Janikowski z matką
2. † Józef i Stanisława Piwińscy
1. † Wiesława Jędrzejko w 1 r. śm.
2. † Maria Zmilczak

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Adam Lechman, Salwatorianin
z Bielska – Białej, obecnie przebywający
w szpitalu na kontynuacji leczenia:
+ Władysław Gibas – 10 int.
+ Tadeusz Światłoń – 10 int.
+ Bronisław Pudełko – 10 int.
+ Andrzej Wołoszyn – 10 int.
+ Ewa Samojedny – 10 int.
Intencje pogrzebowe, które odprawi
ks. Edward Lasek, Salwatorianin
z Bielska – Białej:
+ Genowefa Malarz – 10 int.
+ Dominik Handzlik – 10 int.
+ Wanda Góra – 10 int.
+ Władysława Leśna – 10 int.
+ Maria Kiszczak – 10 int.
Te intencje zostaną odprawione w maju i w czerwcu b.r.

Strona

Druga część okresu zwykłego rozpoczyna się w poniedziałek po niedzieli
Zesłania Ducha Świętego, a kończy się w sobotę przed pierwszą niedzielą
Adwentu. Codzienność jest czasem zbawczym, w którym Bóg pragnie być
obecny w życiu człowieka, a staje się to możliwe w każdej Eucharystii,
zadatku tego, czego doświadczymy w wieczności i w co Kościół wierzy.
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OKRES ZWYKŁY WLITURGII
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W codzienności misterium Chrystusa stopniowo chce przenikać każdą ludzką
historię i mocą Ducha Świętego podtrzymywać Kościół w wierności, by
w doświadczeniach szukał u Boga pomocy, a przeżywając radość, trwał
w dziękczynieniu (Prefacja o Duchu Świętym 54). Tajemnice Chrystusa
przeżywane już w ciągu roku liturgicznego w okresach „mocnych”, w czasie
Paschy i w czasie Wcielenia, powrócą jeszcze raz w uroczystościach
Pańskich. Kościół zaproszony jest do przeżycia konkretnych aspektów
tajemnicy: Najświętszej Trójcy, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla, która jest zwieńczeniem
tego czasu. W liturgii tej
uroczystości będziemy prosić
Boga: „Ty nas posiliłeś
Chlebem
dającym
życie
wieczne; spraw, abyśmy (...)
mogli z Nim Chrystusem,
Królem Wszechświata] żyć
bez końca w królestwie
niebieskim” (modlitwa po
Komunii). W liturgii tego
okresu mocno brzmią akordy
Paruzji, bo jest to czas
nastawiony na spełnienie
eschatologiczne.
Już
w
pierwszym dniu tej części
okresu zwykłego liturgia
przyprowadza nas do Maryi, Matki Kościoła, do Tej, która pozostaje zawsze
złączona z misterium Chrystusa, bo przyjęła Słowo Boga, „poczęła Je w
dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc
Jego Założyciela”. Wzięła też „za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez
śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego”. I „stała się wzorem
modlącego się Kościoła”, wspiera Kościół pielgrzymujący w „w dążeniu do
wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański” (Prefacja o
Najświętszej Maryi Pannie 57). Wspominając męczenników i świętych,
Kościół świętuje wypełniające się w nich misterium paschalne Chrystusa.
Ukazuje wzór tych, którzy otworzyli się na przemieniającą moc łaski Bożej,
poczynając od Matki Najświętszej. W każdym z nich możemy zobaczyć jakiś
„element” życia Pana i jego tajemnicy. Przywołując ich wielokrotnie w tym
czasie, Kościół ukazuje zapał, z jakim każdy, przeżywając misterium
paschalne, dokonywał przejścia ze świata do pełni życia wiecznego. Do tego
przechodzenia, do życia w łasce, zaproszony jest każdy, dlatego w liturgii

tego okresu modlimy się słowami: „daj swojemu ludowi (...) pragnąć tego, co
obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie
są prawdziwe radości” (kolekta 21 niedzieli zwykłej).
Oremus

Krzyżówka dla dorosłych 05/2018 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych z gazetki nr 4/2018
"Miłosierdzie i Miłość Jezusa"
jest hasło: „Panie Przebacz
Nam, Ojcze Zapomnij Nam.”
Nagrody książkowe pt.:
„Chrześcijaństwo – 1050 lat
historii” wylosowały osoby:
Stanisława Sadlik i Maria
Dusik ! Nagrody czekają w
zakrystii od 6 maja b.r. Hasło
z Krzyżówki nr 05/2018 proszę nadsyłać do 18.05.2018, na
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: „Uczniowei Jezusa”.
Pozdrawiam ks. Proboszcz

Strona

PIONOWO: 1. … na Górze albo homilia; 2. … wybrany; 3. Piastunka; 4. Mały lasek;
5. Jeden z synów Noego; 6. Boży posłaniec; 7. „Ja jestem … i życiem” (J 11,25);
8. Duchowieństwo; 9. Prąd rzeki lub literatury; 13. Odczuwana po spowiedzi;
15. Nazwisko księdza, kapelana Szarych Szeregów, współzałożyciela KORu; 16. …- Ot,
pseudonim literacki Artura Oppmana; 19. Nasz kontynent; 21. Scena rozrywkowa;
23. Moc w … się doskonali; 24. Jezus nałożył na oczy niewidomego; 25. Przydomek
króla Bolesława, zabójcy biskupa Stanisława; 27. Puszcza …, kolebka marianów;
29. … pazur; 31. Kontynent albo syn Tuhaj-beja; 32. Skrót Księgi Rut; 36. Kolejowy albo
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POZIOMO: 1. Wyniesienie na ołtarze O. Papczyńskiego 5 czerwca 2016 r ; 7. Np.
marianów lub eucharystek; 10. Polarna lub poranna; 11. Rozdziela kraje albo powieść
Nałkowskiej; 12. Synowa Noemi; 14. Zawieść nie może; 15. Doświadcza się je w ogniu;
17. Przeciwnik, nieprzyjaciel; 18. Pustelnia; 20. Miasto, na odsiecz któremu ruszył król
Jan III Sobieski; 22. Drobna moneta w czasach Jezusa; 25. Skrót oznaczający
prezbitera; 27. Nieodzowny w bajce; 28. Poprzedniczka chemii; 30. Określenie
przesiedleńców zza Buga; 33. Ścięta i ususzona trawa; 34. Gaz albo miasto, w którym
znalazł się Filip po nawróceniu dworzanina egipskiego (Dz 8,40); 35. Kościół na
Wawelu; 38. Na pustyni; 41. Skrót Księgi Ozeasza; 42. Skrót Księgi Micheasza; 43.
Nadaje smak; 44. Pierwszy hymn Polski; 46. Ostateczny; 48. Zdobyte przy pomocy
trąb; 49. Strój ministranta

Strona
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siglum trzeciego zakonu franciszkanów; 37. Starożytny autor bajek; 38. Do
namaszczeń; 39. Protestancka wspólnota; 40. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu
greckiego; 45. Król Judy, tępił bałwochwalstwo (2 Krn 14); 47. Skrót Dziejów
Apostolskich

Mały
Apostoł
Drogie Dzieci !
Rozpoczynamy miesiąc maj
poświęcony czci Najświętszej Maryi
Panny. Pragniemy szczególnie oddać Bogu chwałę przez wierne
uczestnictwo w nabożeństwach majowych przez orędownictwo Matki
Bożej. Zapraszam wszystkie dzieci oraz młodzież naszej Parafii na
nabożeństwa majowe na godz. 17.30.

Krzyżówka dla Dzieci 05/2018

Strona
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Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2018:
„ Wielka Radość Nastaje
Gdy Pan Jezus
Zmartwychwstaje.”
Nagrodę: „Tajemnice Imion
Biblijnych”, wylosowała
Emilia Sosna. Na
Rozwiązanie krzyżówki
nr 05/2018 czekam do 18
maja na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com
lub proszę przynieść do zakrystii. Dla
wytrwałych dzieci czeka nagroda książkowa
pt.: „ Wydarzyło się w Fatimie”.
Pozdrawiam ks. Proboszcz

Strona
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W środę, 3 maja 2017 r.
o godzinie 9.00 z okazji
obchodów „Dnia Strażaka”
w naszym kościele
parafialnym zostanie
odprawiona uroczysta
msza święta w intencji
strażaków i ich rodzin
o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata.
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Prośmy o wstawiennictwo św. Floriana
za naszych Strażaków

Z życia naszej Parafii
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Pan Wiesław Jordanek zaprojektował i wykonał nowe
klęczniki-konfesjonały (przenośne) do naszego kościoła.
Oto jego dzieło:
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Panowie odnawiają kolejne ławki przywiezione z Czechowic –
Dziedzic oraz robią nowe podesty.
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Panowie wykonują nowe podesty

Niedziela Palmowa – 25 marca
2018
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konkurs na najlepszą,
wykonaną
palmę.
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Strażacy wykonali
największą palmę

Wieelki Piątek – godz. 10.00 – Uczniowie klasy 5 Szkoły
Podstawowej prowadzą Drogę Krzyżową
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Oto Dzieci, które otrzymały nagrody za wierne uczestnictwo
w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu

Strona

Adoracja przy
Grobie Pańskim
i poświęcenie pokarmów
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Wielka Sobota
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W niedzielę 8 kwietnia
nasza Parafia
przeżywała
uroczystość
odpustową
Bożego Miłosierdzia.
Kazania wygłosił
i sumę odpustową
odprawił
ks. Robert Samsel.
Dziękujemy Bogu za
dary miłosierdzia,
Którymi nas
nieustannie obdarza.

Poczet Sztandarowy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej
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Procesja wokół kościoła
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W sobotę, 14 kwietnia pielgrzymi z naszej Parafii odwiedzili
Sanktuarium Św. Krzyża w Mogile i Sanktuarium Jana Pawła II
w Łagiewnikach.
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Dzień Matki
W sobotę 26 maja
wszystkie mamy
obchodzą swoje święto.
W naszej Parafii będzie
uroczysta Masza święta w
int. mam o godz. 9.30.
Będziemy prosili o
zdrowie wiele łask
Bożych i opiekę Matki
Bożej dla każdej mamy.
Ks. Proboszcz
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim parafianom,
którzy w tym miesiącu wsparli finansowo naszą gazetkę.
Zebraliśmy 378 zł. Dzięki temu zakupiłem nagrody dla dzieci za
udział w konkursie na najlepszą palmę. Niech Bóg obdarza Was
swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień.
Ks. Proboszcz

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej
Dzień
Godzina urzędowania
Poniedziałek
od 19.00 do 19.30
Wtorek
od 7.45 do 8.30
Środa
od 19.00 do 19.30
Czwartek
od 7.45 do 8.30
Piątek
od 19.00 do 19.30
Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień
a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Wam Boże, ks. Proboszcz;
ketypodlesie@gmail.com; Tel. kom.: 797279788

Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;
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Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego
Pana Jezusa Chrystusa ,

