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MAJ – MIESIĄC MARYI 

 

Rozpoczął się kolejny maj, a wraz 

z nim nadarza się okazja, żeby wspólnie 

wyśpiewać cześć Maryi, naszej Matki. 

Aż trudno uwierzyć, że dźwięki i słowa 

Litanii loretańskiej wybrzmiewają 

w Kościele od bisko dwustu lat. Przy-

pomnijmy, że nabożeństwa majowe 

uzyskały oficjalną akceptację Stolicy 

Piotrowej w 1815 roku i bardzo szybko 

rozprzestrzeniły się na cały świat kato-

licki. 

 

Przez cały miesiąc maj zapraszamy 

do udziału w nabożeństwach majo-

wych w tygodniu po Mszy św. wie-

czornej, około godz. 18.30, a w nie-

dziele o godz. 18.30.  

     

Zachęcając do poświęcenia  więk-

szej uwagi Maryi, trudno nie oddać 

głosu temu, który przed kilkoma dniami 

został kanonizowany, a odznaczał się 

szczególnym oddaniem Matce Naj-

świętszej. Któż nie zna biskupiego, 

a później papieskiego zawołania Jana 

Pawła II: Totus Tuus  (Cały Twój, Ma-

ryjo)? Każdy, kto znajdzie się na Placu 

Świętego Piotra w Rzymie i uniesie 

lekko głowę, zobaczy  na ścianie Pałacu 

Apostolskiego wizerunek Maryi z her-

bem Jana Pawła II i tymże hasłem. Mo-

zaika jest swoistym votum wdzięczności 

za ocalenie życia papieża. Została wy-

konana zaledwie sześć miesięcy po 

zamachu i poświęcona 8 grudnia 1981 

roku.  

Skąd wzięło się samo zawołanie? 

W książce Dar i tajemnica Jan Paweł II 

wyjaśnia, że początków należy szukać 

u św. Ludwika Marii Grignon de Mont-

forta. To skrócona forma modlitwy 

zawierzenia: Totus Tuus ego sum et 

omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea 

omnia. Prœbe mihi cor Tuum. Maria. 

(Oto jestem cały Twój i wszystko, co 

moje, Twoim jest. Przyjmuję Cię za całe 
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moje dobro. Daj mi serce Twe, o Mary-

jo.) 

Pobożność maryjną Jan Paweł II 

wyniósł  z domu i z rodzinnych  Wado-

wic. To były proste akty: szkaplerz, 

krótkie modlitwy przed obrazem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy przed lek-

cjami, różaniec, nabożeństwa... Akty 

dziś często lekceważone, które jednak 

doprowadziły Lolka do świętości. 

Oto jak Karol Wojtyła jako biskup 

zachęcał do otwarcia się na Maryję: 

Rozpoczyna się maj – miesiąc po-

święcony co roku Matce Najświętszej. 

Dobrze, że możemy Jej poświęcić cały 

miesiąc z tą wiarą, że i Ona w szczegól-

ny sposób poświęca ten miesiąc nam. 

My więcej zajmujemy się nią – Matką 

Boską. Ona zaś więcej zajmuje się nami, 

duszami naszymi i całym naszym ży-

ciem. Chodzi więc o to, aby maj był 

miesiącem szczególnego zbliżenia do 

Maryi i jakiegoś głębszego otwarcia się 

przed Nią. My mamy Jej otworzyć dusze 

nasze, a Ona nam siebie. Przecież jest 

Matką. Matka umie otwierać dusze 

dzieci – i dzieci znów najłatwiej otwie-

rają się przed Matką.(...) 

Będziemy Ją poznawać naprzód 

przez to wszystko, co już u nas jest, na 

naszej ziemi, o Niej świadczy – co mówi 

o Niej głośno na przestrzeni tylu wieków 

i tylu pokoleń.  

 

Podczas wszystkich nabożeństw 

majowych w naszym kościele bę-

dzie okazja zapoznać się z jednym 

z wizerunków maryjnych ukoro-

nowanych przez Jana Pawła II. 

Codziennie będzie wywieszana 

w gablocie informacja, a przed 

ołtarzem przy figurze Matki Bo-

skiej będą wyłożone obrazki, które 

prosimy zabierać do domów. 

 

Cała ta ziemia pomiędzy górami 

a Wisłą (mowa o archidiecezji krakow-

skiej) kryje w sobie olbrzymie skarby. Są 

to skarby czci maryjnej w sercach ludz-

kich oraz zewnętrzne pomniki tej czci 

w wielu kościołach, kaplicach, obra-

zach.  

Spróbujemy na to wszystko spojrzeć 

ciekawym i miłującym okiem. Ale nie 

tylko rozpamiętywanie i opis sanktu-

ariów Matki Bożej ma skupić naszą 

uwagę w ciągu bieżącego miesiąca. 

Bardziej jeszcze niż na mapę tych miejsc 

będziemy patrzeć w głębię naszych dusz.  

Spróbujemy odpowiedzieć sobie na 

pytanie, które łatwo może się nasunąć 

niejednemu: Dlaczego mamy poznawać 

Maryję, zwłaszcza dlaczego Ona ma 

znaleźć  sobie trwałe miejsce w duszach 

naszych? Jest to pytanie zasadnicze, na 

które będziemy odpowiadać stopniowo. 

Już teraz możemy powiedzieć krótko: 

dlatego, że przez Nią najlepiej poznaje-

my naszego Chrystusa Pana i najbar-

dziej zbliżamy się do Niego. 
Fragmenty Rozważań majowych bpa Karola 

Wojtyły z 1963 roku 

 

Uroczystość NMP, Królowej Polski 

3 maja 

W dniu 3 maja Msze święte będą 

sprawowane w naszym kościele 

o godzinie: 6.30, 7.15, 17.00 i 18.00. 

Tego dnia odnowimy Jasnogórskie 

Śluby Narodu. 

 

Pismo Święte mówi, że na początku 

stworzył Bóg dwa światła i umieścił je 

na sklepieniu nieba, aby świeciły nad 

ziemią, (...) i oddzielały światłość od 

ciemności (Rdz 1,17-18); światło więk-

sze nazwano słońcem, a mniejsze księ-

życem. I w świecie duchowym, to jest 

w Kościele, widzimy dwa podobne świa-

tła: słońcem jest Jezus Chrystus, księży-

cem Bogarodzica Maryja. Słońce ma 

swoje światło, księżyc bierze światło od 
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słońca. Podobnie Jezus Chrystus jest 

sam przez się światłością, Maryja zaś 

swoje światło, świętość i chwałę bierze 

od Chrystusa. Słońce nie tylko świeci, 

ale i pali, księżyc tylko świeci. Podobnie 

Chrystus i zbawia i sądzi, a Maryja 

tylko pomaga zbawiać. Piękne są pro-

mienie słońca, lecz zbyt mocno rażą 

słabe oczy, gdy przeciwnie, blask księ-

życa, choć nie jest tak jasny, ale jest za 

to milszy dla oka. Piękne są cnoty Chry-

stusa, lecz z powodu naszej słabości nie 

są łatwo dostępne, bo są to cnoty Boga 

– Człowieka; nie dorównują im bla-

skiem cnoty Maryi, ale za to są bliższe 

naszej słabości. Wreszcie jak księżyc 

swoim światłem najbardziej zbliża się 

do słońca i tymże światłem góruje nad 

wszystkimi gwiazdami, tak Maryja swo-

ją świętością najbardziej podobna do 

Chrystusa przewyższa tą świętością 

wszystkich świętych, tak że cokolwiek 

 w którym ze świętych było doskonałego, 

wszystko to o wiele doskonalej posiada-

ła Maryja. Ona jest najdoskonalszym 

dziełem Boga.(...) 

Pan Bóg miłował Maryję najbar-

dziej ze wszystkich stworzeń i najwyżej 

chciał Ją uczcić. Czym Ją zatem uczcił? 

Czy dał Jej bogactwa? Nie, bo Maryja 

była uboga. Czy dał Jej sławę lub za-

szczyty? Nie, bo Maryja była pokorna 

i nieznana. Czy dał Jej szczęście ziem-

skie? Nie, bo Maryja wiele w życiu 

wycierpiała. Cóż Jej zatem dał? Swoją 

łaskę a z łaską siebie samego. (...) 

Otrzymawszy pierwszą łaskę, Maryja 

nie tylko jej nie utraciła, nie tylko się jej 

nie sprzeniewierzyła przez najmniejszy 

grzech powszedni, ale pomnażała ją 

ustawicznie modlitwą i dobrymi uczyn-

kami. Aby nie utracić łaski patrz, co 

Maryja czyni. 
Fragment Życia duchowego bpa J. S.Pelczara 

 

 

 

Uroczystość św. Stanisława BM,  

8 maja 

 

Uroczysta procesja św. Stanisława 
BM z Wawelu na Skałkę z udziałem 
Episkopatu Polski odbędzie się w nie-
dzielę 11 maja. Początek o godz. 9.00. 
Eucharystia na Skałce rozpocznie się 
o godzinie 10.00. Przewodniczył jej 
będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz, 
Metropolita Krakowski, a homilię wy-
głosi ks. kard. Kazimierz Nycz, Metro-
polita Warszawski.  

Drodzy Bracia i Siostry, 

Zbliża się uroczystość św. Stanisława, 

Biskupa i Męczennika, głównego patrona 

Polski i Archidiecezji Krakowskiej. (...) 
W tym roku będzie ona miała charakter 

szczególny. Wraz z pielgrzymami z całej 

Ojczyzny i gośćmi z zagranicy, pragnie-

my podziękować Bogu za dar kanonizacji 

naszego Pasterza, Krakowskiego Biskupa, 

św. Jana Pawła II, który ze stolicy 

św. Stanisława został wezwany na stolicę 

św. Piotra w Rzymie. (...) 

Zwracam się więc do wszystkich wier-

nych Archidiecezji Krakowskiej z zapro-

szeniem do udziału w procesji. 
Z listu ks. kard. Stanisława Dziwisza, 

 Metropolity Krakowskiego 
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Wspomnienie NMP Fatimskiej 

13 maja 

Zapraszamy do udziału w pierwszym 

w tym roku nabożeństwie fatimskim 

we wtorek 13 maja. Początek zaraz  

po Mszy św. o godz. 18.00. 

 
 

LITANIA DO MATKI BOSKIEJ 
 

ZORZO PORANNA, 

Która kwiaty radujesz, ludzi i ptaszęta, 

Spraw, aby dusza nasza była uśmiechnięta, 

jako ranek światłością jaśniejący Bożą, 

PORANNA ZORZO!... 
 

WIECZORNA GWIAZDO! 

Sercom naszym daj spokój zmierzchu czerw-

cowego. 

Promieniste anioły niech snów naszych strzegą. 

Oto jest prośba nasza cicha i pokorna, 

GWIAZDO WIECZORNA!... 
 

NIEBIOS BŁĘKICIE! 

Uchroń nas od codziennej troski i od szkody. 

Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody 

Przez całe życie... 
 

LESIE PRZEDIECZNY, 

Sięgający niebiosów! Wbrew wszelkim nadzie-

jom 

pozwól nam trwać na przekór burzom i zawie-

jom. 

Twój święty szum myśl naszą niech ku niebu 

niesie, 

PRZEDWIECZNY LESIE!.. 
 

(...) 

WIERZBO PRZYDROŻNA, 

Dająca cień wędrowcom, spragnionym ochło-

dy, 

Gdy ich długiej pielgrzymki zmęczą niewygo-

dy. 

Niech i nam u stóp Twoich spocząć będzie 

można. 
 

KŁOSIE DOJRZAŁY, 

Chylący się ku ziemi, moc biorący z nieba! 

Daj nam pożywać z Ciebie powszedniego 

chleba 

Przez żywot cały... 

 

JASKÓŁEK MATKO, 

Która wskazujesz im niebieskie szlaki, 

Gdy zza mórz wraca ich strudzone stadko, 

spraw byśmy Cię wielbili pieśnią jako ptaki. 

Julian Ejsmond 

 

 

* * * 

 

KLUB SENIORA 

Comiesięczne spotkanie KLUBU SE-

NIORA  odbędzie się we wtorek 6 maja 

o godz. 16.00 w sali kolumnowej na 

wikarówce. 

 Tym razem będzie to reportaż ks. 

Stanisława Maślanki, świadka kanoni-

zacji dwóch papieży: Jana XXIII i Jana 

Pawła II. Zaprasza opiekun, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik. 
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