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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem.”
J 13,34
W czasach – kiedy z przerażeniem dowiadujemy
się, że pośród nas żyją matki zabijające bez skrupułów swoje kilkumiesięczne, a nawet kilkuletnie
dzieci – Kościół przypomina nam najpiękniejsze, ale
zarazem najtrudniejsze przykazanie Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”.
Poprzeczka ustawiona została wysoko. Jezus bowiem prosił nas o miłość gotową oddać życie za
swoich bliskich i przyjaciół – o taką, jaką On nas
umiłował… aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
On uczy nas miłości, która winna być, jak określił to św. Paweł: ofiarną, skłonną do poświęceń,
cierpliwą, niezazdrosną, nieszukającą poklasku, wyzbytą pychy, pokorną, nieszukającą własnej korzyści,
nieunoszącą się gniewem, niepamiętliwą złego, niegodzącą się z jakąkolwiek niesprawiedliwością; miłością, która wszystko zniesie i przetrzyma.
„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (por. J 15,13).
Poprzeczka została wysoko ustawiona, zwłaszcza
kiedy Jezus zadeklarował podczas Ostatniej Wiecze-

rzy: Oto moje ciało – bierzcie je i jedzcie. Oto moja
krew – weźcie ją i pijcie… i powtarza je uczestnikom
każdej Mszy św.: „I wy to czyńcie na moją pamiątkę”.
Czy taką ofertę, deklarację gotowy jesteś złożyć
swoim bliskim: dzieciom, mężowi, rodzeństwu: Oto
ja, oto moje ręce, oto moje serce, oto moje ciało
i krew. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie aż do dna…
abyście życie mieli, i mieli je w pełni… abyście żyli
w prawdzie a nie w oparach pozorów szczęścia;
w braterskiej jedności mojego Kościoła.
Jezus mówił: Jeżeli Ja Bóg i Pan uniżyłem się
i stałem się człowiekiem – jeżeli Ja, wasz mistrz, nie
tylko umyłem wasze nogi, i wy winniście sobie wzajemnie posługiwać, miłować się odwzajemnianą
miłością (por. J 13,15). Czyny miłości są znakiem
rozpoznawczym naszej chrześcijańskiej wiary. Po
nich wszyscy mają rozpoznać, że jesteśmy uczniami
Jezusa. A nade wszystko poprzez nie nasi bliscy:
żona, mąż, dzieci, sąsiedzi mają doświadczyć miłości, jaką Bóg nas miłuje. Jest na świecie wiele bólu
i łez, które oczekują, by ktoś je otarł.
Poprzeczka została wysoko ustawiona, ale jeżeli
chcemy szczycić się mianem chrześcijan, usiłujmy
ją przeskoczyć.

Maj – miesiąc Matki Bożej

M

aj od niepamiętnych czasów poświęcony
jest czci Matki Bożej. Kiedy wszystko
w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa,
zwracamy się do Matki Jezusowej. To jest tak, jak
w rodzinie. Kiedy człowiek jest jeszcze dzieckiem
i przeżywa okres, który potem z perspektywy lat będzie nazywał najpiękniejszym czasem życia, okres
dzieciństwa - wtedy pierwszą i najbliższą, kochającą
nade wszystko osobą jest dla niego matka.
Podobnie jest w maju. Cała przyroda przeżywa
jakby odnawiające się dzieciństwo. Człowiek poddaje się urokowi tego miesiąca i jest to najlepszy
moment, by pomyśleć o Matce nas wszystkich –
Maryi. Pisała przed laty Maryla Wolska:
(...)
Wszystko mówi dziś do Ciebie,
Głosy ludzkie, kwietne, wietrzne
I doczesne, i przedwieczne,
Wszystko się u stóp Twych kaja,
Pąki w sadach, ziarna w glebie,
Wszystko garnie się do Ciebie,
Ty gwiaździsta Pani Maja...!
Wraz z chrześcijaństwem w naszym kraju rozwijał się też kult maryjny. Myśli, jakie reprezentował,
były tak podniosłe i atrakcyjne, że na nich opierało
się w dużej mierze życie religijne naszych przodków, one stanowiły także natchnienie poetów i źródło tematów modlitewnych. Jedna z najstarszych
świątyń polskich – katedra gnieźnieńska, zbudowana staraniem Mieszka I, otrzymała tytuł Maryi Wniebowziętej. Opiece Matki Bożej oddano również katedry w Płocku, Włocławku, we Lwowie. Jej imię
nosiły opactwa i kolegiaty w Sandomierzu, Kaliszu,
Łęczycy i Opatowie. Jedne z najstarszych świątyń
Krakowa i Gdańska nazwane zostały mariackimi, poświęcone bowiem zostały szczególnej czci Bożej Rodzicielki.
Kronikarz polski Gall Anonim opowiada o Bolesławie Krzywoustym, że podczas marszu na Kołobrzeg
„zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi świętej”, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. Tenże król, po oślepieniu brata Zbigniewa, odmawiał codzienne, w formie aktu pokuty, między
innymi modlitwami, również Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. Na przełomie wieku XIII i XIV
wiele kazań poświęcono tematyce maryjnej. Arcybiskup Świnka w roku 1285 nakazał księżom odmawiać jako stałą modlitwę Zdrowaś Maryjo. Od wieku XV powstawały w Polsce bardzo liczne bractwa
religijne i literackie, mające na celu szerzenie kultu
Matki Bożej.
Szybko rozwijająca się pobożność maryjna
czyniła zadość dwóm naturalnym, głęboko ludzkim
potrzebom. Maryja jest wzorem moralnej czystości
i jako Matka Boga najpewniejszą Opiekunką i po-

mocą we wszystkich potrzebach. Polak średniowiecza,
pełen wad i naturalnej słabości, odczuwał potrzebę
istnienia wzoru doskonałości, który mógłby,
choćby w jakimś stopniu, naśladować.
Na długo przed oficjalnym ogłoszeniem
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, pobożność
polska przypisywała Matce
Jezusa wolność od zmazy
pierworodnej. W nieporadnej jeszcze polszczyźnie, śpiewali o Maryi nasi praojcowie: "Nad anioły jesteś
Panno podwyższona, pierwej grzechem nie zmazana, z duszą i ciałem w niebo wzięta". Tronem królestwa niebieskiego, kwiatem czystości panieńskiej,
korzeniem czystości, radością aniołów i miłością
wszystkich grzeszników nazywa Maryję XV-wieczna
pieśń polska.
W polskiej pobożności postać Maryi – Matki
Chrystusa posiadała zawsze cechy konkretne, bardzo ludzkie – ukazywano Ją jako zbliżającą się do
ludzi, znającą ból i cierpienie. Śmierć Jezusa, będąca przyczyną boleści Maryi, faktem wpisanym
w dogmat odkupienia, jest równocześnie zdarzeniem
czyniącym Jezusa i Jego Matkę tak bardzo nam
bliskimi.
Wszystkie nabożeństwa maryjne były dla Polaków szkołą, w której w sposób konkretny poznawali
teologiczne prawdy wiary i mogli godnie oddawać
cześć swej Królowej.
Gdy w 1837 roku dotarło do nas nabożeństwo
majowe, bardzo szybko zaczęło się upowszechniać
w wielu stronach kraju, choć jeszcze nieoficjalnie.
Dopiero w 1852 roku po raz pierwszy oficjalnie
nabożeństwo takie odprawiono w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło ono już do
wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci
Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy
w Litanii loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi
tytułami, prosząc, by była dla nas, wędrowców ziemi, najlepszą Matką.
Zacytujmy na koniec fragment wiersza nieznanego poety:
Ty, która kwieciem majowym swe szaty
Przystrajasz: ludu Patronko odwieczna,
Co ziemię w maju przyozdabiasz w kwiaty,
Kiedy nam wiosna zakwita słoneczna,
I kiedy ziemia budzi się uśpiona,
Bądź pozdrowiona…!
Jan Uryga

KARTKA Z KALENDARZA

3 maja
Uroczystość NMP
Królowej Polski
Naród polski od wieków wyjątkowo czcził Maryję jako swoją Matkę i Królową. Maryja była Patronką polskiego rycerstwa. Mieszczanie bardzo często
zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej,
by mieć w Niej obronę. Figury i obrazy ustawiano
na murach obronnych, jak to jeszcze dzisiaj można
oglądać w Barbakanie Krakowskim. Bardzo wiele
przydrożnych kapliczek poświęcano Maryi. Lud polski na Gromniczną święcił świece. Święto Zwiastowania nazywał Matką Bożą Wiosenną; w majowych
nabożeństwach wypełniał kościoły; Matkę Bożą Wniebowziętą nazywał Zielną, bo niósł wtedy do poświęcenia dożynkowe wieńce ziela; siewy rozpoczynał
z Matką Bożą Siewną (Narodzenie Matki Bożej). Na
piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej. Tyle pieśni religijnych ku czci Matki Bożej nie
ma żaden naród w świecie, co naród polski.
Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy
utwór w języku polskim podaje się hymn Boga-

rodzica, napisany według większej części krytyków
w wieku XIII, a według niektórych wywodzący się
nawet z czasów św. Wojciecha. W wielu polskich
miastach istnieją kościoły zwane mariackimi – a więc
poświęcone w sposób szczególny Maryi.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 w poniedziałek - św. Katarzyna Sieneńska, dziewica, wyróżniała się czynną miłością do Kościoła
Chrystusowego i świadectwem o Jego Krzyżu.
 w środę – św. Józef Robotnik, opiekun św. Rodziny.
 w czwartek – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła
 w piątek – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków
2. W najbliższą środę wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół
ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwem.
W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po wieczornej Mszy św. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii
loretańskiej, pieśni maryjnych
3. Od 1 maja do końca października będziemy odprawiali Msze św. w Sanktuarium Matki Bożej
w Podzamczu w każdą sobotę i niedzielę o godz.
1700. W miesiącu maju – Msza św. z nabożeństwem
majowym codziennie o godz. 1700. Zapraszamy.
4. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na
spotkanie Kręgu Biblijnego
5. W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte
będą sprawowane w porządku niedzielnym: 700, 800
w Cementowni, 900 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków (po Mszy św. koncert
Orkiestry przed Kościołem), 1030, 1200, 1700 na Skałce
i 1800. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego
narodu do Maryi. W tym dniu ponowimy akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
6. W środę i piątek z racji przypadających świąt państwowych i kościelnych kancelaria parafialna będzie
nieczynna. Zapraszamy w pozostałe dni.
7. W tym tygodniu przypada:
 pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także
z naszej wspólnoty parafialnej. O godz. 1500 Msza
św. w Cementowni.
 pierwszy piątek miesiąca – wypełniamy prośbę
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Spowiedź w czasie każdej
Mszy św.
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Odwiedziny chorych od godz. 900,
a o godz. 1800 Msza św. Różańcowa – serdecznie
zapraszamy.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

29 kwietnia – 4 maja 2013 r.

29 kwietnia – poniedziałek
700

1) + Helena Kula – 22. Msza gregoriańska.
2) + Konstanty Pilarczyk – od żony Jadwigi i szwagra Kazimierza.

1800

+ Bogumiła Sobusik – od zięcia i wnuczki Jagody.

30 kwietnia – wtorek
700

1) + Helena Kula – 23. Msza gregoriańska.
2) + Stanisław Biedak.

1800

+ Stefan Kudela – od żony z synem Zbigniewem.

1 maja – środa
700

1) + Helena Kula – 24. Msza gregoriańska.
2) + Janina Żyła – 5. r. śmierci.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

2 maja – czwartek
700

1) + Helena Kula – 25. Msza gregoriańska.
2) + Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba.

1800

wolna

3 maja – piątek – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
700

+ Helena Kula – 26. Msza gregoriańska.

900

Za Ojczyznę i Ochotniczą Straż Pożarną w Ogrodzieńcu.

1030

+ Zygmunt Pilarczyk – w 1. r. śmierci.

1200

+ Wanda i Bolesław Stachura.

1800

+ Andrzej Klekner; Adela, Roman Królik.

4 maja – sobota
700

1) + Helena Kula – 27. Msza gregoriańska.
2) + Stefan Kudela – od córki Jadwigi z mężem.

1800

Intencja Koła Różańcowego.

5 maja – niedziela
700

+ Irena Bodziona – w dniu imienin.

900

+ Marian Szczygieł – 7. r. śmierci.

1030

+ Stanisław Molenda; Helena, Władysław Molenda; Anna Władysław Makieła.

1200

+ Marianna i Leon Ciołczyńscy; Władysław i Wacław Ciołczyńscy; Eugenia, Józef,
Wiesław, Czesław, Hanna Stanek.

1800

+ Helena Kula – 28. Msza gregoriańska.
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