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VI Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (14,23-29)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoŜy
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.”
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam właściwy
i pełny sens moralności chrześcijańskiej, a
w zasadzie właściwy i pełny sens chrześcijaństwa,
które często skłonni jesteśmy redukować jedynie do
moralności, czy nawet wręcz samych zakazów
i nakazów. To nie prawo moralne leŜy w centrum
nauki Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz miłość.
Najpierw miłość Boga do człowieka, a zaraz potem miłość człowieka do Boga, do Chrystusa, który
objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyjścia dla
Ŝycia chrześcijańskiego musi być miłość. My natomiast kładziemy główny nacisk na moralność, na
„bycie porządnym”, a właściwie na zachowywanie
pozorów porządności, by jak najwięcej pytań rachunku sumienia z pierwszokomunijnej ksiąŜeczki zbywać
krótkim „Nie dotyczy”.
Tymczasem Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Najpierw trzeba więc pokochać Boga, a dopiero potem
moŜna liczyć na zrozumienie i sprostanie Jego nauce,
przykazaniom, wskazaniom. To nie znaczy, jakoby
ludzi, którzy nie kochają czy nie wierzą w Boga,

przykazania nie obowiązywały. Nie, sumienie
i prawo moralne jest obowiązkowym wyposaŜeniem
kaŜdego człowieka i trzeba się z nim liczyć. Ale
w przypadku religii, moralność jest koniecznym
i niezbędnym jej elementem. Na całym świecie nie ma
ani jednej religii bez moralności, aczkolwiek rozmaite
religie rozmaicie pojmują moralność.
Dotyczy to oczywiście i chrześcijaństwa, ale tu
dopiero moralność uzyskuje swój pełny sens
i znaczenie. JuŜ od samego początku Objawienia
starotestamentalnego czytamy, Ŝe Bóg oczekiwał
i wymagał od człowieka przestrzegania pewnych
zasad. To posłuszeństwo prawu moralnemu było
warunkiem błogosławieństwa i szczęścia człowieka. Kto łamał prawo, ten tracił BoŜą przychylność
i zasługiwał na surową karę. Moralność była więc
wtedy umotywowana interesownością i strachem.
Chrystus przyszedł to naprostować. Dopiero miłość
nadaje prawu siłę i właściwy kierunek. Miłość
sprawia, Ŝe prawo moralne przestaje być cięŜarem,
a staje się drogowskazem, jak tę miłość konkretnie
realizować i wyraŜać.
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Poniedziałek – 6 maja 2013 – św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14
630
O światło Ducha Świętego, zdanie matury i o zdrowie dla dzieci
700
Za †† Annę i Antoniego Pakosz i †† z rodziny
1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † męŜa Stefana w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Galińskiego w I rocznicę śmierci o spokój jego duszy,
za †† rodziców i dziadków z obu stron, brata Józefa i Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 7 maja 2013
J 16,5-11
630
Za †† Mikołaja, Anastazję, brata Stanisława, Honoratę i Bolesława oraz za †† z rodziny z obu
stron
800
Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
900
Za †† ojców Mikołaja i Filipa, matki Pelagię i Barbarę oraz za †† z obu stron
1800 1. Za †† matkę Marię w rocznicę śmierci, ojca Jana, brata Józefa Bliźnickich
2. Za † Grzegorza Sochę (od Justyny Gromala, Marioli i Mirosława Koterla)
NaboŜeństwo majowe
Środa – 8 maja 2013 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski
J 10,11-16
630
Za † męŜa Stanisława Mikołajczyka w dniu imienin
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa
Uroczystość sakramentu bierzmowania, Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Paw1800
ła Stobrawy W intencji kandydatów do bierzmowania ich rodziców i rodzeństwa o pełnię darów Ducha Świętego
2. Za † Stanisława Niklewicza w 6. rocznicę śmierci w dniu jego imienin i urodzin oraz za ††
rodziców
3. Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Stanisława i Ludwikę Jakuć, szwagrów Leszka i Tadeusza, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
4. W intencji Macieja z okazji 14. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie
Czwartek – 9 maja 2013
J 16,16-20
630
Za †† rodziców Zofię i Jozefa Kłosek, brata Joachima
700
Za † męŜa Mariana Fajgera w 3. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron
1800 1. Za †† rodziców Genowefę i Eugeniusza Wejerowskich
2. Za † męŜa Grzegorza Kurzywilka w 5. rocznicę śmierci, †† teściów Łucję i Józefa, brata Romualda, ojca Maksymiliana Gietka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3. Do BoŜego Miłosierdzia za † Kazimierza Sawkę (od współlokatorów z ulicy Dworskiej 52)
NaboŜeństwo majowe
Piątek – 10 maja 2013
J 16,20-23
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji synowej Elwiry z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz dla całej
rodziny
900
Za † Henryka w I rocznicę śmierci
1800 1. W 10. rocznicę istnienia grupy AA „Janek” z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 35. urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
3. Za † Annę Nowak (w 30. dzień)
NaboŜeństwo majowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy: Modlitwa w duchu Taize
Sobota – 11 maja 2013
J 16,23-28
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę BoŜą
dla Krystyny, Marka i Romana
700
Za †† rodziców Antoninę i Konrada Szukalskich, siostrę Teresę, brata Józefa, szwagra Józefa
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14
Spowiedź dla dzieci (grupa wtorkowa)
1600
Spowiedź dla dzieci (grupa piątkowa)
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
3. Za †† ojca Józefa Szkurłatowskiego, córki Helenę i Gabrielę, Marię Kowalską i †† z rodziny z
obu stron
2000
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
Niedziela – 12 maja 2013 – Wniebowstąpienie Pańskie
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
700
Za † Zygmunta Roguskiego w 13. rocznicę śmierci, za jego †† rodziców Romana i Annę, brata
Ryszarda i Julię Goetz
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Do Anioła StróŜa z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o dalsze prowadzenie przez Ŝycie
900
Janka z okazji 8. urodzin, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej
1030
Uroczystość I Komunii Świętej Msza Święta w intencji dzieci przystępujących do spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców
1200 1. Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki Boskiej w 25. rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Anioła
StróŜa z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Mateusza Kozy z okazji 18. rocznicy
urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
1600
RóŜaniec dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, Rodziców i Gości
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
NaboŜeństwo majowe
1730
1800
Za † Teresę Lenart w 7. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: W intencji dzieci przystępujących do spowiedzi i Komunii Świętej, młodzieŜy, która przyjmie sakrament bierzmowania
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo majowe. Przypominamy, Ŝe naboŜeństwa majowe w tygodniu po Mszy wieczornej, w
soboty i niedziele o 1730.
• Od poniedziałku do środy Dni KrzyŜowe z modlitwą o urodzaje. Zapraszamy na procesję o 1730.
• W tym tygodniu, w środę, 8 maja o 1800 młodzieŜ naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. Biskupa Pawła Stobrawy. Dziś jeszcze, w niedzielę o 1900 próba dla kandydatów.
• W przyszłą niedzielę, w czasie Mszy Świętej o 1030, dzieci naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Próby dla dzieci we wtorek, 7 maja o 1600, oraz w czwartek, 9 maja o 1900.
Spowiedź dla dzieci w sobotę, 11 maja o 1430 dla grupy wtorkowej oraz o 1600 dla grupy piątkowej.
Od godz. 1700 spowiedź dla rodziców, rodzeństwa i gości. Zachęcamy do uczestnictwa w pierwszej
spowiedzi w strojach komunijnych. Ze wzglądu na Komunię prosimy Parafian o uczestnictwo w innych Mszach Świętych, aby pozostawić miejsce dla rodziców i gości.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej.
• W czwartek, z racji próby, nie będzie naboŜeństwa dla dzieci.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie modlitewne w duchu Taize w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• W sobotę, 11 maja o 2000 w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy.
• W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
• 1 czerwca na polach Lednickich odbędzie się XVII Spotkanie Młodych. Organizowany będzie
wspólny wyjazd. Prosimy o wcześniejsze zapisy, szczegóły na plakatach.
• Caritas Diecezjalny organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy. Szczegóły na plakatach.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Zofia Grabuńczyk, lat 81, zam. na ul. Pomnikowej 22
 Herman Kopczyk, lat 80, zam. na ul. Miechowskiej 13
 Edward Lachowicz, lat 58, zam. na ul. Chełmońskiego 18
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

3 maja - Królowej Polski

ciąg dalszy

W roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, na Jasnej Górze
odnowił akt poświęcenia się i oddania BoŜej Matce. Ponowił teŜ złoŜone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie
uroczystej "Wielkiej Nowenny", na apel prymasa
Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała
Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-WspomoŜycielki. 26 sierpnia
1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu
laty złoŜył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był
wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i
wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie
pontyfikalnej odczytano przez prymasa ułoŜony akt
odnowienia ślubów narodu. W odróŜnieniu od
ślubowań międzywojennych akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie
niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego Ŝycia. 5
maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się
pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny
było oddanie się w święte niewolnictwo całego
narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i kaŜdego z osobna (1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały BoŜej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966
roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w
obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz
oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność
Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie
Polski.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę
Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.
Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Bolesław Chrobry
miał wystawić w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki BoŜej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę BoŜą,
ku Jej czci wystawił okazałą świątynię w Krakowie
"na Piasku". Król Zygmunt I Stary przy katedrze
krakowskiej wystawił kaplicę (Zygmuntowską) ku
czci Najśw. Maryi Panny, która jest zaliczana do
pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy
wprowadził zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod

Wiedniem dał wojskom imię
Maryi. Na tę pamiątkę papieŜ bł.
Innocenty XI ustanowił święto
Imienia Maryi (obchodzone do
dziś 12 września w rocznicę
wiktorii wiedeńskiej). Maryja
była takŜe Patronką polskiego rycerstwa. Stefan
Czarniecki przed kaŜdą bitwą odmawiał Zdrowaś
Maryja. Tadeusz Kościuszko szablę swoją poświęcił w kościele Matki BoŜej Loretańskiej w Krakowie. Na palcu hetmana Stanisława śółkiewskiego
w czasie badania grobu znaleziono po wielu latach
pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność
Maryi).
Bardzo często takŜe mieszczanie zdobili swoje
kamienice wizerunkami Matki BoŜej, by mieć w
Niej obronę. Figury i obrazy ustawiano na murach
obronnych, jak to jeszcze dzisiaj moŜna oglądać w
Barbakanie Krakowskim. Pod figurą Matki BoŜej
Niepokalanej, która stała we Lwowie nad Bramą
Krakowską, był napis: Haec praeside tutus (pod Jej
opieką bezpieczny). Bardzo wiele przydroŜnych
kapliczek poświęcano Maryi. Lud polski na Gromniczną święcił świece. Święto Zwiastowania nazywał Matką BoŜą Wiosenną; w majowych naboŜeństwach wypełniał kościoły; Matkę BoŜą Wniebowziętą nazywał Zielną, bo niósł wtedy do poświęcenia doŜynkowe wieńce ziela; siewy rozpoczynał
z Matką BoŜą Siewną (Narodzenie Matki BoŜej).
W wigilie, poprzedzające święta M. BoŜej - pościł.
Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki
BoŜej. Tyle pieśni religijnych ku czci Matki BoŜej
nie ma Ŝaden naród w świecie, co naród polski.
TakŜe polscy święci uznawali Maryję za swą
szczególną Opiekunkę. Św. Wojciech uratowany
jako dziecko z cięŜkiej choroby za przyczyną Matki BoŜej został ofiarowany na słuŜbę Panu Bogu.
Znana jest legenda o św. Jacku (+ 1257), jak wynosząc z Kijowa Najśw. Sakrament przed Tatarami
usłyszał głos z figury: "Jacku, zabierasz Syna, a
zostawiasz Matkę?". Figurę tę pokazują dzisiaj w
kościele dominikanów w Krakowie. Ze śpiewem
na ustach Salve Regina zginęli od Tatarów bł.
Sadok i jego 48 towarzyszy (1260). Bł. Władysław
z Gielniowa napisał Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu i kilka pieśni ku czci Matki BoŜej. Bł.
Szymon z Lipnicy miał według podania umieścić
w swojej celi napis: "Mieszkańcze tej celi, pamiętaj, byś zawsze był czcicielem Maryi".

