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Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 14, 21b-27)  

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, 
zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili 
ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali 
w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 
przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, 
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 
 
2 czytanie (Ap 21, 1-5a) 
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące 
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką 
łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze 
rzeczy przeminęły". I rzekł Zasiadający na tronie: "Oto czynię wszystko nowe". 
 
Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)  

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz 
uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg 
uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. 
Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Jeszcze nie możemy pójść tam, gdzie Jezus. Jeszcze do Niego nie dorastamy. Jesteśmy zbyt 
słabi, zbyt grzeszni, zbyt uwikłani w sprawy tego świata. Rozumiemy zaledwie nikłą część 
z tego, co przekazuje nam o swoim i naszym Ojcu. Jednak Jezus widzi nie tylko nasz obecny 
stan, ale i ten, do którego chce nas doprowadzić. Widzi w nas dzieci, które niewiele potrafią 
i rozumieją, ale szukają i chcą się uczyć. Przemawia z ciepłem i dobrocią, wskazując drogę 
miłości, która z czasem upodobni nas do Niego i pozwoli wejść do Jego królestwa. Wszystko 
jest możliwe – jeśli tylko nie wyjdziemy z orbity Jego działania, jak Judasz z Wieczernika. 
(Mateusz.pl) 
 

 

Niedziela  
15.05 

7.30 + Zofia i Franciszek KARCZ  

9.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

10.30 I Komunia św. kl. III A 

12.00 I Komunia św. kl. III B 

18.00 Dziękczynno – błagalna z okazji imienin Zofii 

Poniedziałek  
16.05. 

7.00 
+ Honorata i Tadeusz ŁYKO, córka Krystyna i syn 
Marian 

18.00 
Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o wieczne 
szczęście dla śp. Andrzeja TOMASIEWICZA 

Wtorek  
 17.05. 

7.00 + Marcin GOLONKA 

18.00 + Stanisław PIROWSKI (od sąsiadów)  

Środa  
 18.05. 

7.00 + Józefa (f) GOLONKA 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
 19.05. 

7.00 + Marcin GOLONKA 

18.00 
+ Zofia, Stefan i Mieczysław PTAK; Julian 
NIEWIADOMSKI; Krystyna i Jan GĘBALA 

Piątek  
 20.05.  

7.00 + Julian JELONEK 

18.00 
+ Felicja, Teresa, Władysława(ona), Stanisław 
SZLACHCIC 

Sobota  
 21.05.  

7.00 + Andrzej JELONEK 

18.00 
O Boże bł. opiekę MBNP i potrzebne łaski dla 
Dominika(on) w 3 r. urodzin oraz jego rodziców 

Niedziela  
22.05 

7.30 + Anna MOTA w 1r.ś. i Tadeusz mąż 

9.00 + Józef RAŹNY w 5 r. ś. 

10.30 Rocznica I Komunii św.  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu  

18.00 + Jan i Maria CZEPIEC, Franciszek KRYSIŃSKI  



 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

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 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. (brewiarz.pl) 

 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

- Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej 

Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.  

- Dziś nasza parafia przeżywa uroczystość I Komunii św. na Mszach św. o godz. 

10.30 oraz o 12.00.  Módlmy się za te dzieci, rodziców i ich bliskich. Biały tydzień 

dla dzieci komunijnych od jutra na Mszy św. o godz. 18.00 poprzedzony 

nabożeństwem majowym o godz. 17.30. 

- Dziękujemy Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza jest nim 

potrójny gong używany podczas Mszy św. na podniesienie i błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem.  

- W poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim 

kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności 

Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech św. Andrzej 

wyprasza dar jedności całej ojczyźnie.  

- 16 dnia miesiąca modlimy się również przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec. Zapraszamy  

- W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To 

kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. Niech 

jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam 

Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. Zapraszamy na Mszę św. z Nowenną 

do MBNP o godz. 18.00 

- Bóg zapłać ze złożone ofiary z racji III niedzieli miesiąca.  

- Od piątku trwamy w nowennie przygotowującej nas do beatyfikacji założycielki 

Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, 

która będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę (22.05) w Lyonie. 

- W przyszłą niedzielę Rocznica Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30 dla 

kl. 4a i 4b. Możliwość spowiedzi w ciągu całego tygodnia przed Mszami. 

- Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych 

darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych 
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