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Czytanie z Dziejów Apostolskich
Dekret Soboru Jerozolimskiego
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego,
nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł
i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem
postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę,
zwanego Barnabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem
z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie

(Iż1-2.
35, 22-29)
-7-4a)
( Dz 15,

braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii
i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez
naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy
jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od
tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
OTO SŁOWO BOŻE

Psalm responsoryjny
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))

bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Miasto Święte

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką
i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego
światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki

(Ap 21, 10-14. 22-23)

i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od
północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu
trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów
OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, allelluja, alleluja

(J 14, 23)

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, allelluja, alleluja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 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 Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam

(J 14, 23-29)

powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie».

OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Nabożeństwa majowe – znaczenie, tradycja i współczesność

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie
poświęconym
czci
Matki
Bożej.
Słynne
„majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w
krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska, do której w tym roku dodano
nowe wezwanie.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie
już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII
i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków
nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na
łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej
w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która
była odpowiedzią na Reformację.
W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych
można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym
przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci
przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII
wieczne kroniki włoskich dominikanów.
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie
XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni
maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej
formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w
1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do
wszystkich włoskich biskupów.
Pomimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu
w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzy-

sząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji
Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami.
W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX,
zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Litania Loretańska, która jest główną
częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11
czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę
zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie
była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania,
w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian.
Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest o
jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa
XI, do Litanii dołączono wezwanie “Królowo Polski”.
W wielu miejscowościach wierni modlą się na “majowym”
nie tylko w kościołach, ale także przy kapliczkach czy na ulicach miast.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe
zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu.
W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu
miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie.
Nabożeństwa Majowe w 2019 roku w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
nabożeństwa majowe są odprawiane w kaplicy z łaskami
słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny codziennie o 19:00, a w piątek 3 maja, niedziele i święta o 18:30.
„Majówki” przy kapliczce koło bloku Aleksandry 27
Od 1994 roku „Majówki” odbywają się przy kapliczce
osiedlowej koło bloku Aleksandry 27. „Majówki” prowadzą: Pani Władysława Działowska i Pan Stefan Domin.
Z inicjatywy Pana Stefana Domina w tym roku został
postawiony nowy płotek wokół kapliczki.
Któż inny jak nie Maryja może wyprosić nam łaski u Boga przez swojego syna Jezusa Chrystusa ? Świat dziś oddala się od Boga i często nasuwa się myśl, że Bóg nie reaguje – ale tak nie jest – to zasługa Maryi, która powstrzymuje Jego karzącą rękę. Cieszmy się, zatem z tego,
że mamy w niebie Maryję, która u Boga nam wyprasza
zdroje łask, „….by świat lepszy był, by w miłości żył”.
Nie bójmy się okazywać swojego przywiązania do kościoła, stawać śmiało w obronie swoich przekonań. Z Maryją
możemy rozmawiać wszędzie: w pracy, w samochodzie
i w autobusie. Dla Maryi miejsce nie ma znaczenia ona
słucha wszędzie i wstawia się za nami u Boga.
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Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej
W dniach 13 – 14 maja 2019 Klub Seniora
„Betania” zorganizował pielgrzymkę do Kalwarii
Pacławskiej. Kalwaria Pacławska znajduje się 24
km od Przemyśla na południowo-wschodnich rubieżach Polski.
Pierwszy
dzień
pielgrzymki poświęcono na zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast w Polsce Przemyśla, który rozciąga się na styku Karpat, Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Samborskiej. Przemyśl był miastem
królewskim I Rzeczypospolitej
i stolicą ziemi przemyskiej
wchodzącej w skład województwa ruskiego. We wczesnym średniowieczu jeden z
historycznych Grodów Czerwieńskich, od 981 przedmiot
rywalizacji ze strony Polski,
Rusi i Węgier. Po 1344 stolica
rozległej ziemi przemyskiej.
Historię i kulturę Przemyśla
kształtowali Polacy, Rusini,
Niemcy i Żydzi. Podczas pobytu w Przemyślu zwiedzano
m.in. Bazylikę Archidiecezjalną pw. św. Jana
Chrzciciela i Wniebowzięcia NM Panny (jest to
potrójne Sanktuarium Matki Bożej Jackowej, św.
Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Jana Balickiego)
oraz Katedrę Unicką (pierwotnie był to Kościół
Jezuitów, a w roku 1991 Jan Paweł
II przekazał świątynię unitom
z przeznaczeniem na Katedrę, obecnie nosi ona wezwaniem św. Jana).
Głównym celem pielgrzymki
było Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Andrzej Maksymilian Fredro,
kasztelan lwowski i wojewoda podolski po podróży do Ziemi Świętej
w 1665 roku rozpoczął budowę
sanktuarium. Miejsce to słynie z kaplic kalwaryjskich obejmujących
Dróżki Pana Jezusa, Dróżki Matki
Bożej oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
W prezbiterium Kościoła znaj-

duje się krucyfiks Ukrzyżowanego Chrystusa.
W bocznej nawie znajduje się cudowny obraz
Matki Bożej Kalwaryjskiej, który już w połowie
XVII wieku był otaczany sława
cudowności. Obraz był przechowywany w kościele franciszkanów w Kamieńcu Podolskim. Przed nim modlili się
hetmani Jan Kazimierz i Jan
III Sobieski.
Na obrazie Maryja ma
odsłonięte prawe ucho dlatego
pielgrzymi nadali Jej tytuł
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, miejsce to słynie z cudów
(pierwszy cud notowany jest
w 1685 r.). Papież Klemens
XIII nadał Sanktuarium przywileje i odpusty właściwe Ziemi Świętej. W 1882 roku Matce
Bożej z Dzieciątkiem korony
papieskie nałożył bp. przemyski Łukasz Ostoja Solecki.
W drugim dniu pobytu
zwiedzono też Krasiczyn – perłę pośród zespołów parkowopałacowych. Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowomanierystycznej w Europie. Został zbudowany
na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława
Krasickiego i jego syna Marcina.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat !

Dziękujemy Bogu i ludziom za Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, którą przyjęło w zeszłą niedzielę 85 naszych
młodych parafian. Słowa uznania i wdzięczności kierujemy w stronę ks. Józefa Chodurka, który wzorowo przygotował
dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św. Dziękujemy również rodzicom, księżom, siostrom i wychowawcom za wszelką pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Osobne podziękowanie za dar ołtarza, który zasili fundusz na dalsze witraże w naszej świątyni.
Zapraszamy dzisiaj na Koncert Maryjny w wykonaniu Chóru „Familia” pod dyrekcją p. Beaty Kaczmarskiej. Koncert rozpocznie się po Mszy św. o godz. 12.30, w czasie której także będzie śpiewał nasz parafialny Chór.
Jutro rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące, które potrwają do środy. Zachęcamy w tych dniach
do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych. Klęski żywiołowe coraz częściej zdarzają się również w Polsce,
a ludzi głodujących na świecie ciągle przybywa.
W najbliższy piątek, po Mszy św. wieczornej odprawimy ostatnie nabożeństwo majowe, które będzie połączone
z procesją wokół kościoła.
W sobotę rozpoczyna się miesiąc czerwiec, który jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako znaku
miłości Boga do każdego człowieka. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych codziennie o godz. 17.45,
a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.
W pierwszą sobotę miesiąca – 1 czerwca zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30.
W przyszłą niedzielę, 2 czerwca obchodzić będziemy XII Święto Dziękczynienia pod hasłem: „W trosce o rodzinę”.
W tym roku odbywa się ono dokładnie w 40. rocznicę rozpoczęcia I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. W sposób szczególny wyrazimy w tym dniu nasze dziękczynienie Bogu za dwóch wielkich Pasterzy Kościoła – św. Jana Pawła
II i Czcigodnego Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.
Ks. Rafał zaprasza na wyjazd z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na Lednicę. Tegoroczne hasło: „Wiesz, że cię
kocham”. Wyjazd w piątek, 31 maja o godz. 22.30 spod Domu Turysty. Powrót 2 czerwca około południa. W planie nawiedzenie Sanktuarium w Licheniu. Koszt 110 zł zawiera przejazd autokarem, pakiet lednicki i ubezpieczenie. Zapisy u ks.
Rafała lub w biurze KSM: e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl, tel. 12 628 82 29.
Fundacja „Wygrajmy Siebie” składa serdeczne Bóg zapłać za dar serca złożony w Wielki Wtorek, 16 kwietnia na
rzecz Podopiecznych Funduszu Pomocowego Fundacji. Ofiary na ten cel wyniosły 743,30 zł.
Przy naszym Sanktuarium działa grupa pomagająca parafianom w potrzebie. Wolontariusze odwiedzają
i rozmawiają, mogą też m.in. posprzątać mieszkanie, jak również zrobić zakupy. Potrzebę takiej pomocy prosimy zgłosić
w zakrystii.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• środa: wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
• piątek: Święto Nawiedzenia NMP;
• sobota: wsp. św. Justyna, męczennika.
Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,
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