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MAJ – MIESIĄC MARYI
Przypatrując się ludziom gromadzącym się po dziś dzień wieczorową,
majową porą przed kapliczkami przydrożnymi, obserwując dzieci sypiące
kwiaty, wsłuchując się w śpiew Litanii
loretańskiej płynący z pootwieranych na
oścież kościołów i kaplic, nikt nie ma
wątpliwości, który spośród dwunastu
miesięcy został poświęcony Maryi.
Niemniej jeśli zaczniemy drążyć temat
i zapytamy, od jak dawna maj jest miesiącem maryjnym, dlaczego to on został
wybrany, czy zwyczaj ten ściśle wiąże
się z naszym krajem, na twarzy może
pojawić się wyraz niezdecydowania.
Wydawać by się mogło, że maryjny
maj jest typowo polskim rysem. To
przecież u nas z dawien dawna dekoruje się w maju przydrożne figurki Matki
Najświętszej, zdobiąc je wieńcami,
żywymi i sztucznymi kwiatami, biało –
niebieskimi wstążkami. Nie gdzie indziej, lecz u nas, zgodnie ze starą tradycją kobiety przewodniczą majowym
modlitwom i śpiewom ku czci Maryi
Panny.
Z drugiej strony nazwa odmawianej
litanii brzmi z obca. Loretańska… No
właśnie. Loretańska, bo z Loreto. Mamy co prawda w Polsce miejscowość
o zbliżonej nazwie (Loretto) w województwie mazowieckim, niemniej i ona
odwołuje się do sanktuarium maryjnego
we włoskim Loreto koło Ankony, pisanym przez jedno „t”. Pora rozwiać wątpliwości.

Dlaczego maj?
W Europie maj jest najpiękniejszym
miesiącem. Przyroda budzi się do życia
po długiej zimie, oznajmiając to wszem
i wobec. Ptaki od samego rana wyśpiewują swoje trele. Wszystko zaczyna się
zielenić. Rozliczne kwiaty cieszą oczy
całą paletą barw. W powietrzu unosi się
bogactwo zapachów. Promienie słoneczne już nie tylko muskają skórę, ale
zaczynają ją rozgrzewać. Wszędzie
panuje podniosły i zarazem radosny

nastrój. Znawcy tematu dopowiadają, że
w starożytnej Grecji w maju w sposób
szczególny oddawano hołd bogini Artemidzie, w Rzymie natomiast Florze.
Nic dziwnego, że średniowiecze zechciało odciąć się od tych pogańskich
praktyk, poświęcając maj prawdziwej
Matce Życia, Królowej Nieba i Ziemi,
najpiękniejszej z niewiast.

Pierwsze
nabożeństwo
majowe
z procesją zostanie odprawione w naszym kościele parafialnym we wtorek,
30 kwietnia o godz. 18.30.
Przez cały miesiąc maj zapraszamy do
udziału w nabożeństwach majowych
w tygodniu po Mszy św. wieczornej,
około godz. 18.30, a w niedziele
o godz. 18.30.

Od jak dawna?
Trudno dokładnie ustalić. Najstarsze
wzmianki o wzmożonym kulcie Matki
Najświętszej w okresie wiosennym
sięgają V i VI wieku, niemniej nie ma
tutaj jeszcze mowy o nabożeństwie
majowym, jakie znamy dziś. Jego forma
ustaliła się pod koniec XVIII wieku,
a oficjalną akceptację Stolicy Piotrowej
zyskała w 1815 roku (bulla papieża
Piusa VII).

II rocznica beatyfikacji
Jana Pawła II
1 maja
Przed nami wyjątkowo długi weekend majowy. Wszystkich, którzy pozostają w Krakowie, zapraszamy do
wspólnej modlitwy i radosnego świętowania. W środę, 1 maja, podczas Mszy
św. o godz. 6.30, 7.15 i 18.00 w sposób
szczególny będziemy dziękować za dar
beatyfikacji papieża Polaka i wypraszać
jego wstawiennictwa przed Bogiem.

Gdzie były początki?
Z całą pewnością nie w Polsce., lecz
w krajach romańskich, w Hiszpanii,
Portugalii, we Włoszech. Niemałą zasługę w rozpropagowaniu nabożeństwa
miał zakon jezuitów. To właśnie
o. Alfons Muzzarelli SJ, włoski jezuita
pochodzący z Ferrary, uważany jest za
autora nabożeństwa majowego. Na
polecenie papieża Piusa VII wprowadził
je w Kaplicy Karawitów w Rzymie
w 1803 r. , skąd po oficjalnej akceptacji
przez Kościół, szybko rozpowszechniło
się na pozostałe kraje europejskie, a stąd
na cały świat chrześcijański.

Uroczystość NMP, Królowej Polski
3 maja
Miesiąc maj usiany jest wprost świętami maryjnymi. Czy nie ma w tym
przesady? Czy nie za dużo uwagi poświęcamy Maryi? Oskarżenia o mariolatrię słyszymy od blisko pięciuset lat
głównie z ust naszych braci protestantów z Europy zachodniej. Czy mają one
słuszne podstawy? Niech odpowiedzią
będą słowa wielkiego teologa anglikańskiego i konwertyty, Johna Henry’ego
Newmana, który zapukał do drzwi Kościoła katolickiego i w 2010 roku został
w nim ogłoszony błogosławionym.

Od kiedy w Polsce?
Pierwsze nabożeństwo majowe odprawili jezuici w Tarnopolu w 1838
roku. W niespełna 30 lat znane było już
w całym kraju.

Patrząc na Europę zauważamy, że
narody, które nie uznają kultu Maryi,
przestały również czcić jej Boskiego
Syna i zrezygnowały z wiary na rzecz
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zwykłego humanizmu, zaś narody, które
kult maryjny uznają, wiary owej nie
utraciły. Wiara wygasła tam, gdzie
oddawanie chwały Synowi nie było
połączone z wywyższeniem Jego matki.
Katolicy, których niesłusznie oskarżano
o to, ze zamiast oddawać cześć Stworzycielowi, czczą stworzenie, nadal oddają
cześć Stwórcy. Natomiast ich oskarżyciele, którzy mieli czcić Boga w sposób
czysty i zgodnie z nakazami Pisma,
przestali Go w ogóle czcić.

Duszpasterstwa Akademickie miasta
Krakowa zapraszają studentów do
udziału w paschalnej Drodze Światła
z Wawelu na Skałkę, którą poprowadzi Ks. Bp Grzegorz Ryś. Początek
w sobotę 11 maja o godz. 20.30 na
Wawelu.
Uroczysta procesja św. Stanisława
BM z Wawelu na Skałkę odbędzie się
w niedzielę 12 maja. Początek o godz.
8.30. Eucharystia o godz. 10.00.
Przewodniczył jej będzie Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, abp Gerhard
Ludwig Müller.

W dniu 3 maja Msze święte będą
sprawowane w naszym kościele według porządku niedzielnego.
Uroczystość św. Stanisława BM,
głównego patrona Polski
i Archidiecezji Krakowskiej

Wspomnienie NMP Fatimskiej
13 maja
Zapraszamy do udziału w pierwszym
w tym roku nabożeństwie fatimskim
w poniedziałek 13 maja. Początek zaraz
po Mszy św. o godz. 18.00.

W poniedziałek, 29 kwietnia w jedności z całym Kościołem krakowskim
rozpoczynamy tradycyjną nowennę

Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
12 maja
W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego i w wigilię tej uroczystości
dzieci klas drugich z terenu naszej
parafii przystąpią do Pierwszej Komunii świętej. Poniżej zamieszczamy
szczegółowy plan. Prosimy parafian,
którzy nie są bezpośrednio związani
z dziećmi i ich rodzinami, aby zechcieli
w miarę możliwości uczestniczyć
w pozostałych Mszach Świętych. Prosimy rodziców i chrzestnych o uszanowanie wrażliwości religijnej dzieci,
poprzez organizowanie bezalkoholowych i skromnych spotkań przy stole
w rodzinnym gronie.

przed uroczystością św. Stanisława BM.
Tradycyjnie będziemy ją łączyć z nabożeństwem majowym.
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I Komunia święta :

Prywatna Szkoła Podstawowa Inspiracja – sobota 11 maja godz. 12.00
Szkoła Podstawowa nr 3 - niedziela
12 maja godz. 9.30
Szkoła Podstawowa nr 10 - niedziela
12 maja godz. 11.30
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
19 maja
Bierzmowanie
19 maja podczas Mszy świętej
o godz. 9.30 nasi młodzi parafianie
otrzymają dar Ducha Świętego z rąk
Ks. Infułata Jerzego Bryły.
Święto NMP, Matki Kościoła
20 maja
Zachęcamy do udziału w Mszach
świętych, które będą sprawowane
w naszym
kościele
parafialnym
w godzinach 6.30, 7.15, 17.00
i 18.00.

my przez ul. Lubicz i ulicą Strzelecką
podążymy do kościoła XX Misjonarzy
przy ul. Kopernika 19. Z kolei przejdziemy do bazyliki NSPJ OO. Jezuitów
przy ul. Kopernika 26 a następnie do
kościoła parafialnego Św. Mikołaja przy
ul. Kopernika 9, gdzie procesja będzie
miała swe uroczyste zakończenie.
***

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
30 maja
Tegoroczną procesję ulicami naszej
parafii rozpoczniemy o godz. 15.00
w kościele OO. Karmelitów Bosych
przy ul. Rakowickiej 18. Stąd przejdziemy ulicą Wita Stwosza, Rakowicką
i Kurkową do Parku Strzeleckiego,
gdzie zatrzymamy się przy pomniku
bł. Jana Pawła II. Następnie przejdzie-

KLUB SENIORA
Comiesięczne spotkanie KLUBU SENIORA odbędzie się 7 maja o godz.
16.00 w sali kolumnowej na wikarówce.
Temat: Ideologia nowej lewicy a wartości chrześcijańskie. Prelekcję wygłosi
mgr Janusz Jarosz. Zaprasza opiekun,
ks. Prałat Antoni Sołtysik.

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12-431-22-77
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