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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych           
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy 
św. o godz. 17.00. 
Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Mo-
rowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i 
Obornickiej, będą odprawiane codziennie 
o godz. 18.45.
Dziś na Mszach św. o godz. 10.00., 11.30. 
i 13.00. dzieci z naszej parafii oraz ze 
szkół znajdujących się na terenie parafii 
przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. 
Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej Ko-
munii w sobotę 16 maja na Mszy św.            
o godz. 11.30. i 13.00. oraz w niedzielę 23
maja na Mszy św. o godz. 10.00., 11.30. i
13.00.
Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fa-
timskie. Zapraszamy do udziału w modli-
twie we czwartek, 13 maja o godz. 18.00. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy Piotr 
wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, 
padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł 
go ze słowami: «Wstań, ja też jestem czło-
wiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję 
się, że Bóg naprawdę nie ma względu na 
osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy 
Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił 
na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli 
się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 
przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego 
wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, 
że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy 
odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu 
tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo 
jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 
Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u 
nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja albo: Alleluja
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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W czwartek, 13 maja zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św. na zakończenie 33-
dniowych rekolekcji „Oddanie33”, które w 
naszej parafii rozpoczęły się 9 kwietnia. Po 
Mszy odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła, które za-
kończymy Apelem Jasnogórskim. Po Na-
bożeństwie osoby uczestniczące w rekol-
ekcjach „Oddanie33”, pod przewodnictwem 
ks. Tomasza odczytają i podpiszą „Akt po-
święcenia się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi”.
W sobotę, 22 maja w Wigilię Zesłania Duc-
ha Świętego, odbędzie się w naszym koś-
ciele czuwanie modlitewne. Więcej szcze-
gółów podamy w następną niedzielę.
W tym tygodniu, w piątek 14 maja, ob-
chodzimy święto św. Macieja, apostoła. 
Jest to dzień imienin naszych księży: ks. 
Macieja Czaplińskiego i ks. Macieja Rożek-
Raczyńskiego. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

DRUGNIE CZYTANIE
1 J 4, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana 
Apostoła: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 
miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

Jakby zrobić ankietę z pytaniem, co 
jest najważniejsze w życiu człowieka, to     
w większości odpowiedzi usłyszelibyśmy, 
że ostatecznie jest to miłość. Miłość wy-
sławiają poeci, powstają o niej niezliczone 
ilości piosenek, mówią o niej mistrzowie 
duchowi, aktywiści różnych ruchów i wo-
lontariusze. W rodzinie motywujemy i 
nazywamy nasze działania miłością.

 Także Jezus daje w dzisiejszej Ewan-
gelii jedno przykazanie: „abyście się wza-
jemnie miłowali” (J 15,12). Problem jednak 
jest następujący: co to znaczy? Jak ko-
chać naprawdę? 

 Na to znajdujemy odpowiedź także       
w dzisiejszej Ewangelii: „abyście się wza-
jemnie miłowali, jak Ja was umiłowa-
łem” (J 15,12) oraz „jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej” (J 15,10). I do tego je-
szcze Jezus dodaje: „aby radość wasza 
była pełna”! (J 15,11). Dlatego warto być 
wierzącym, dlatego warto ciągle przybli-
żać się Jezusa Chrystusa w Jego Koś-
ciele, bo wtedy będziemy umieli naprawdę 
kochać, kochać do końca i bezwarunko-
wo.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że 
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 
nasze grzechy.

Oto słowo Boże 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

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

EWANGELIA
15, 9-17

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowa-
łem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 
zachowywać moje przykazania, będziecie 
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi-
łości. To wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznaj-
miłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – 
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali».

Oto Słowo Pańskie 

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.

ks dr Maciej Raczyński-Rożek

K O M E N T A R Z

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

Rekolekcje Oddanie 33
W czwartek 13 maja zostanie od-
prawiona uroczysta Msza święta na 
zakończenie 33-dniowych rekolekcji 
Oddanie33, które w naszej parafii 
rozpoczęły się 9 kwietnia. Po Mszy  
odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła, któ-
re zakończymy Apelem Jasnogór-
skim.   
Po Nabożeństwie osoby, uczestni-
czące w rekolekcjach Oddanie33, 
pod przewodnictwem Księdza To-
masza, odczytają i podpiszą „Akt po-
święcenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi”.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja 2021 roku

po Mszy św. o  godz. 18.00 

5 maja br. podczas Mszy św. o godz. 18.00 
modliliśmy się w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin.

22 maja 2021 r.
Czuwanie modlitewne

w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego 

Więcej szczegółów w następną niedzielę.

http://www.parafiawilanow.pl
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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   Drugie znaczenie imienia Maryi upowsze-
chniło się dzięki św. Hieronimowi, słynnemu 
tłumaczowi i interpretatorowi Pisma Świętego. 
Hieronim twierdził, że Miriam pochodzi od 
hebrajskiego słowa oznaczającego lśnie-
nie, światło czy rozjaśnienie, więc tłuma-
czył imię Maryi jako „Gwiazda Morza”.        
W tym wyrażeniu łączył dwa obrazy: latarni 
morskiej i gwiazdy, a dokładniej Gwiazdy 
Polarnej. Obydwa te obrazy są symbolami 
punktu odniesienia lub przewodnika dla pod-
różujących na morzu. Maryja, podobnie jak 
gwiazdy czy latarnie, nie koncentruje się na 
sobie, ale pokazuje drogę, kierunek, a także 
cel podróży, jakim jest oczywiście Jezus 
Chrystus.
   Trzecie tłumaczenie imienia Maryi, które 
rzadko się przywołuje (a szkoda, bo kryje w so       

Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze 
Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do skła-
dania u jej stóp kwiatów. 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na 
przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita 
o. Ansolani. Organizował on w kaplicy króle-
wskiej 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. Po mimo ka-
saty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazu-
relli wprowadził nabożeństwo majowe w koś-
ciele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je 
również    w   Paryżu,  owarzysząc   papieżowi 

Okres Paschalny 

    Pierwsze i najbardziej powszechne zna-
czenie imienia Miriam to „piękna”, „wspa-
niała”, co odnosi się do niezwykłego piękna 
ukrytego w tej kobiecie. Te określenia, jak 
nietrudno zauważyć, doskonale oddają to, kim 
była (a raczej jest) Maryja. To jedna z najpię-
kniejszych dusz, jakie kiedykolwiek chodziły 
po ziemi. Jeżeli więc imię Miriam mówi o pię-
knie, niezwykłości, wspaniałości i cudowności 
człowieka, to te wszystkie cechy mogą do-
tyczyć i dotyczą też każdego z nas. Każdy, kto 
modli się tym imieniem i szuka bliskości              
z Maryją, powoli, krok po kroku uczy się żyć 
według tego imienia w swojej codzienności, 
tak jakby sam je nosił i z dnia na dzień stawał 
się piękny i wspaniały.

bie coś bardzo pociągającego) to „zbun-
towana” lub „buntująca się”. Miriam jest tą, 
która zbuntowała się przeciwko hege-monii 
zła w świecie, ponieważ stała się bramą, 
furtką, przez którą przyszedł na świat Ten, 
który zło całkowicie zwyciężył. Ona swoją 
otwartością na łaskę jak gdyby powie-działa 
złu i grzechowi „Stop! Koniec!”. Warto 
poszukać w sobie tego imienia Maryi, czyli 
zdobyć się na odwagę przeciwstawiania się 
złu w naszym życiu.

Fragment pochodzi z najnowszej książki 
o. Adama Szustaka o Kobiecie jego życia.

pt. „Miriam„
Źródło:
https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-
imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-
majowe-ze-stacja7/

Nabożeństwa majowe.
   Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

„majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach 
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest 
Litania Loretańska. 

Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bo-
naparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabo-
żeństwo majowe pierwszymi odpustami. 
   W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius 
IX, zatwierdził obowiązującą do naszych cza-
sów formę nabożeństwa, składającego się         
z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uro-
czystego błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem.
   W Polsce pierwsze odnotowane nabożeń-
stwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. 
przez jezuitów w Tarnopolu. 

Źródło:
https://nsjsrem.pl/nabozenstwa-majowe-znaczenie-
tradycja-2/

  W Wadowicach na wieść o zamachu wierni 
wznieśli modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, którym przewodził ksiądz prałat 
Edward Zacher, były katecheta Papieża. 

  W Krakowie przy biciu dzwonu Zygmunta, 
który rozbrzmiewa tylko w chwilach wielkich 
wydarzeń, odprawiono uroczystą Mszę świętą 
celebrowaną przez księdza kardynała Franci-
szka Macharskiego.  

   Początków tego nabożeństwa należy szukać 
w pieśniach sławiących Maryję Pannę zna-
nych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie 
poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Za-
chęcał on by wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.

   Upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wy-
nalazek druku. Po raz pierwszy maj został na-
zwany 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 

odmawiano w każdej katolickiej parafii w kraju, 
jak również na całym świecie, gdzie tylko żyją 
Polacy. 

  Organizowano również spontaniczne mar-
sze przeciw przemocy, które przeszły ulicami 
wielu polskich miast. Największy odbył się        
w Krakowie na trasie Błonia Krakowskie – 
Rynek. Na znak powagi i troski o los Papieża, 
środowiska młodzieży akademickiej odwołały 
Krakowskie Juwenalia. 

Chwile i dni, które przeżywaliśmy po zama-
chu były niezwykłe. Byliśmy jednością…        

Krzysztof Kanabus

Podczas Mszy świętych, odprawianych              
w Warszawie w intencji zdrowia Ojca Świę-
tego w dniu 14 maja 1981 r. odtwarzane było 
z magnetofonu przemówienie śmiertelnie cho-
rego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Oto jego słowa:

    Na Jasnej Górze paulini z licznie przebywa-
jącymi tam pielgrzymami czuwali w modli-twie, 
przed Cudownym Obrazem Pani Częstocho-
wskiej, przez całą noc. Również w Gdańsku       
w kościele św. Brygidy wierni czuwali, modląc 
się o zdrowie Papieża do samego rana. 
W warszawskiej archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela, zabrakło miejsca dla wszystkich 
wiernych chcących wziąć udział w Mszy świę-
tej błagalnej odprawionej przez biskupa Jerze-
go Modzelewskiego. W spół koncelebrowali 
biskupi Władysław Miziołek i Zbigniew Krasze-
wski. Słowo Boże skierował do wiernych bi-
skup Bronisław Dąbrowski. Uczestnicy Mszy 
świętej mieli również możliwość usłyszenia, 
jednych z ostatnich  słów Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zmarłego 
dwa tygodnie później, skierowanych do 
rodaków. 

 Modlitwy o powrót do zdrowia Ojca Świętego 

     Pierwsze wezwanie Litanii loretańskiej to „Święta Maryjo”. Nie jest bez znaczenia, że Matka Jezusa miała na imię Maryja. Słowo to kryje w 
sobie wiele głębokich znaczeń, które warto zrozumieć i których trzeba się nieustannie uczyć.

Zaskakujące znaczenia imienia „Maryja”.

40. Rocznica zamachu na Placu Świętego Piotra.
    W środę, 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Watykanie, podczas audiencji generalnej, padły strzały, które przeraziły i zszokowały cały 

świat, a Naród polski rzuciły na kolana. Strzelano do Ojca Świętego Jana Pawła II.  Gdy ta hiobowa wiadomość dotarła do Polaków, zapełniły 
się kościoły w całym naszym kraju, gdzie na kolanach modliliśmy się do późnych godzin nocnych, a niekiedy i do porannych Mszy świętych, o 
ratunek i zdrowie dla naszego Ojca Świętego. Tak było w każdym zakątku Polski. 

Nabożeństwa majowe w naszej parafii są odprawiane:
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00
w niedziele o godz. 17.00
przy Krzyżach Morowych na skrzyżowaniu ulic Wiertniczej i Obornickiej, codziennie o godz. 18.45.

 Warszawa, Miodowa , 14 .05. 1981 r.

     Umiłowani biskupi pomocniczy, drodzy dziekani, prezbiterzy, Ludu Bożego Kościoła świę-
tego w Ojczyźnie.

     Bolesne zdarzenia, które wstrząsnęły sumieniem całego świata, od chwili gdy strzały ugo-
dziły w głowę Kościoła Chrystusowego, są przyczyną tak wielkich przemieszczeń w naszych 
osobistych uczuciach i przeżyciach, że uważamy je dzisiaj za niezwykle drobne i skromne 
w porównaniu z tym, co dotknęło Ojca Świętego, tego niezmordowanego apostoła pokoju i mi-
łości w całym świecie. Dotyka to zarazem jakąś bolesną czarną plamą kulturę światową, która 
nie umie zabezpieczyć apostoła powszechnego ładu, pokoju i miłości, sprawiając, że ludzie 
współcześni czują się zaniepokojeni o bezpieczeństwo świata. 

     Znamy wszyscy podejmowane niezwykłe trudy głowy Kościoła. Jan Paweł II stanął na czele 
największych heroldów pokoju i miłości . Widocznie ta praca, tak przecież błogosławiona, 
przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu te bolesne 
ciosy.  Ale czymże są one w porównaniu z tą wielką boleścią, którą  przeżywa dziś rodzina 
ludzka. Całą nadzieję łączy przecież ona z błogosławioną pracą Ojca Świętego. Dzisiaj pozo-
stanie nam jedno: 

 Wszystkie nasze cierpienia i udręki starajmy się dołączyć do tej wielkiej męki świata. 

Na pewno i Ojciec Święty tak to przeżywa, składając swoje osobiste cierpienia w dłonie Matki 
Kościoła. Tej, której zawierzył na Jasnej Górze. To jest Jego najważniejsze dzieło. W porów-
naniu z tym wielkim dziełem, wszystkie nasze osobiste cierpienia stają się maluczkie i dlatego 
najmilsi, i ja, dotknięty obecnie najrozmaitszymi moimi dolegliwościami fizycznymi, muszę 
uważać je za skromne i małe w porównaniu z tym, co dotknęło głowę Kościoła. 

     I dlatego proszę Was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji na Ja-
snej Górze, świątyniach warszawskich i diecezjalnych, gdziekolwiek, abyście to wszystko skie-
rowali w tej chwili wraz ze mną ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca 
Świętego. Czyńmy te niewielkie ofiary, aby nasz „wdowi grosz” wyjednał miłosierdzie Boże, 
aby Chrystus rozeznał ogromną miłość, którą mamy dla Jego zastępcy na Ziemi. 

     Wraz z Wami, moi najmilsi, współpracownicy i dzieci boże, klękam przed tronem łaski i 
proszę o zdrowie dla głowy Kościoła. Niech Pan go nam zachowa i ożywi swoimi mocami, 
niech sprawi, aby długie jeszcze lata mógł służyć Kościołowi powszechnemu i kulturze świa-
towej w duchu Ewangelii. 

 Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. 

 Stefan Kardynał Wyszyński
 Prymas Polski

Przemówienie Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, Prymasa Polski po zamachu 

na papieża Jana Pawła II Co to znaczy, że Maryja jest Matką Miłosier-
dzia? Maryja, której nikt nie musiał przeba-
czać, bo była bez grzechu? 
Maryja jest Matką miłosierdzia, bo nosiła 
w sobie Tego, który jest samym miłosier-
dziem i patrzyła jak żył, nauczał, uzdrawiał, 
głosił. Słuchała Go. Uczyła się od Niego mi-
łosierdzia. Ale uczyła także tych, którzy byli 
razem z Nim – swoim zwyczajnym, prostym 
życiem w Nazarecie.
Kiedy myślę do dla mnie znaczy wezwanie 
„Matka miłosierdzia”, to myślę o kobiecie, 
która miłosiernie patrzy na każdego człowie-
ka. Na tego, który stał obok Niej na Golgo-
cie, pod krzyżem – na Jana, ale także na 
tych, którzy odeszli już spod krzyża, bo sko-
ńczyli swoją pracę. Pracę, która zabiła jej 
Dziecko. Maryja jest Matką miłosierdzia za 
każdym razem, kiedy patrzy na mnie, gdy 
nie radzę sobie ze swoim życiem. Kiedy pa-
trzy na moich bliskich i na tych dalekich, 
którzy nie potrafią sobie przebaczyć.
Maryja, Matka miłosierdzia uczy mnie tego, 
że za każdym razem, gdy doświadczam 
przebaczenia – czy to w sakramencie poku-
ty i pojednania czy przebaczenia tym, którzy 
są mi bliscy, którzy mnie przyjmują – że mo-
że rozpocząć się nowe życie. Uczy mnie, że 
moje oczy, uszy, serce mogą być miłosier-
ne, tak jak modliła się siostra Faustyna. Że 
to kim jestem, może stawać się miłosier-
dziem dla drugiego człowieka – że mogę mu 
przebaczyć i go przyjąć.
Modląc się wezwaniem „Maryjo, Matko miło-
sierdzia”, zastanawiam się co to znaczy dla 
ciebie. Może oznacza to, by przebaczyć ko-
muś, z kim długo nie rozmawiasz? Pomóc 
komuś w pracy, bo tego potrzebuje i sobie 
nie radzi? Spotkać się z kimś, z kim dawno 
się nie widziałeś? Zrób to, do czego czujesz 
się w tym momencie wezwany – do tej je-
dnej, drobnej rzeczy. Co jest tym miłosier-
dziem, które możesz komuś podarować 
dzisiaj?

s. Monika Cecot

Maryja 
jest Matką miłosierdzia 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 3

   Drugie znaczenie imienia Maryi upowsze-
chniło się dzięki św. Hieronimowi, słynnemu 
tłumaczowi i interpretatorowi Pisma Świętego. 
Hieronim twierdził, że Miriam pochodzi od 
hebrajskiego słowa oznaczającego lśnie-
nie, światło czy rozjaśnienie, więc tłuma-
czył imię Maryi jako „Gwiazda Morza”.        
W tym wyrażeniu łączył dwa obrazy: latarni 
morskiej i gwiazdy, a dokładniej Gwiazdy 
Polarnej. Obydwa te obrazy są symbolami 
punktu odniesienia lub przewodnika dla pod-
różujących na morzu. Maryja, podobnie jak 
gwiazdy czy latarnie, nie koncentruje się na 
sobie, ale pokazuje drogę, kierunek, a także 
cel podróży, jakim jest oczywiście Jezus 
Chrystus.
   Trzecie tłumaczenie imienia Maryi, które 
rzadko się przywołuje (a szkoda, bo kryje w so       

Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze 
Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do skła-
dania u jej stóp kwiatów. 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na 
przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita 
o. Ansolani. Organizował on w kaplicy króle-
wskiej 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. Po mimo ka-
saty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazu-
relli wprowadził nabożeństwo majowe w koś-
ciele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je 
również w Paryżu, owarzysząc papieżowi 

Okres Paschalny 

    Pierwsze i najbardziej powszechne zna-
czenie imienia Miriam to „piękna”, „wspa-
niała”, co odnosi się do niezwykłego piękna 
ukrytego w tej kobiecie. Te określenia, jak 
nietrudno zauważyć, doskonale oddają to, kim 
była (a raczej jest) Maryja. To jedna z najpię-
kniejszych dusz, jakie kiedykolwiek chodziły 
po ziemi. Jeżeli więc imię Miriam mówi o pię-
knie, niezwykłości, wspaniałości i cudowności 
człowieka, to te wszystkie cechy mogą do-
tyczyć i dotyczą też każdego z nas. Każdy, kto 
modli się tym imieniem i szuka bliskości              
z Maryją, powoli, krok po kroku uczy się żyć 
według tego imienia w swojej codzienności, 
tak jakby sam je nosił i z dnia na dzień stawał 
się piękny i wspaniały.

bie coś bardzo pociągającego) to „zbun-
towana” lub „buntująca się”. Miriam jest tą, 
która zbuntowała się przeciwko hege-monii 
zła w świecie, ponieważ stała się bramą, 
furtką, przez którą przyszedł na świat Ten, 
który zło całkowicie zwyciężył. Ona swoją 
otwartością na łaskę jak gdyby powie-działa 
złu i grzechowi „Stop! Koniec!”. Warto 
poszukać w sobie tego imienia Maryi, czyli 
zdobyć się na odwagę przeciwstawiania się 
złu w naszym życiu.

Fragment pochodzi z najnowszej książki 
o. Adama Szustaka o Kobiecie jego życia.

pt. „Miriam„
Źródło:
https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-
imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-
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Nabożeństwa majowe.
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

„majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach 
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest 
Litania Loretańska. 

Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bo-
naparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabo-
żeństwo majowe pierwszymi odpustami. 

W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius 
IX, zatwierdził obowiązującą do naszych cza-
sów formę nabożeństwa, składającego się         
z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uro-
czystego błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeń-
stwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. 
przez jezuitów w Tarnopolu. 

Źródło:
https://nsjsrem.pl/nabozenstwa-majowe-znaczenie-
tradycja-2/

W Wadowicach na wieść o zamachu wierni 
wznieśli modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, którym przewodził ksiądz prałat 
Edward Zacher, były katecheta Papieża. 

W Krakowie przy biciu dzwonu Zygmunta, 
który rozbrzmiewa tylko w chwilach wielkich 
wydarzeń, odprawiono uroczystą Mszę świętą 
celebrowaną przez księdza kardynała Franci-
szka Macharskiego.  

Początków tego nabożeństwa należy szukać
w pieśniach sławiących Maryję Pannę zna-
nych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie 
poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Za-
chęcał on by wieczorami gromadzić się na
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.

Upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wy-
nalazek druku. Po raz pierwszy maj został na-
zwany 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 

odmawiano w każdej katolickiej parafii w kraju, 
jak również na całym świecie, gdzie tylko żyją 
Polacy. 

Organizowano również spontaniczne mar-
sze przeciw przemocy, które przeszły ulicami 
wielu polskich miast. Największy odbył się        
w Krakowie na trasie Błonia Krakowskie – 
Rynek. Na znak powagi i troski o los Papieża, 
środowiska młodzieży akademickiej odwołały 
Krakowskie Juwenalia. 

Chwile i dni, które przeżywaliśmy po zama-
chu były niezwykłe. Byliśmy jednością…        

Krzysztof Kanabus

Podczas Mszy świętych, odprawianych              
w Warszawie w intencji zdrowia Ojca Świę-
tego w dniu 14 maja 1981 r. odtwarzane było 
z magnetofonu przemówienie śmiertelnie cho-
rego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Oto jego słowa:

Na Jasnej Górze paulini z licznie przebywa-
jącymi tam pielgrzymami czuwali w modli-twie, 
przed Cudownym Obrazem Pani Częstocho-
wskiej, przez całą noc. Również w Gdańsku       
w kościele św. Brygidy wierni czuwali, modląc 
się o zdrowie Papieża do samego rana. 
W warszawskiej archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela, zabrakło miejsca dla wszystkich 
wiernych chcących wziąć udział w Mszy świę-
tej błagalnej odprawionej przez biskupa Jerze-
go Modzelewskiego. W spół koncelebrowali 
biskupi Władysław Miziołek i Zbigniew Krasze-
wski. Słowo Boże skierował do wiernych bi-
skup Bronisław Dąbrowski. Uczestnicy Mszy 
świętej mieli również możliwość usłyszenia, 
jednych z ostatnich słów Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zmarłego 
dwa tygodnie później, skierowanych do 
rodaków. 

Modlitwy o powrót do zdrowia Ojca Świętego 

     Pierwsze wezwanie Litanii loretańskiej to „Święta Maryjo”. Nie jest bez znaczenia, że Matka Jezusa miała na imię Maryja. Słowo to kryje w 
sobie wiele głębokich znaczeń, które warto zrozumieć i których trzeba się nieustannie uczyć.

Zaskakujące znaczenia imienia „Maryja”.
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łosierdzia. Ale uczyła także tych, którzy byli 
razem z Nim – swoim zwyczajnym, prostym 
życiem w Nazarecie.
Kiedy myślę do dla mnie znaczy wezwanie 
„Matka miłosierdzia”, to myślę o kobiecie, 
która miłosiernie patrzy na każdego człowie-
ka. Na tego, który stał obok Niej na Golgo-
cie, pod krzyżem – na Jana, ale także na 
tych, którzy odeszli już spod krzyża, bo sko-
ńczyli swoją pracę. Pracę, która zabiła jej 
Dziecko. Maryja jest Matką miłosierdzia za 
każdym razem, kiedy patrzy na mnie, gdy 
nie radzę sobie ze swoim życiem. Kiedy pa-
trzy na moich bliskich i na tych dalekich, 
którzy nie potrafią sobie przebaczyć.
Maryja, Matka miłosierdzia uczy mnie tego, 
że za każdym razem, gdy doświadczam 
przebaczenia – czy to w sakramencie poku-
ty i pojednania czy przebaczenia tym, którzy 
są mi bliscy, którzy mnie przyjmują – że mo-
że rozpocząć się nowe życie. Uczy mnie, że 
moje oczy, uszy, serce mogą być miłosier-
ne, tak jak modliła się siostra Faustyna. Że 
to kim jestem, może stawać się miłosier-
dziem dla drugiego człowieka – że mogę mu 
przebaczyć i go przyjąć.
Modląc się wezwaniem „Maryjo, Matko miło-
sierdzia”, zastanawiam się co to znaczy dla 
ciebie. Może oznacza to, by przebaczyć ko-
muś, z kim długo nie rozmawiasz? Pomóc 
komuś w pracy, bo tego potrzebuje i sobie 
nie radzi? Spotkać się z kimś, z kim dawno 
się nie widziałeś? Zrób to, do czego czujesz 
się w tym momencie wezwany – do tej je-
dnej, drobnej rzeczy. Co jest tym miłosier-
dziem, które możesz komuś podarować 
dzisiaj?

s. Monika Cecot

Maryja 
jest Matką miłosierdzia 

https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-majowe-ze-stacja7/
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https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-majowe-ze-stacja7/
https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-majowe-ze-stacja7/
https://stacja7.pl/majowe/zaskakujace-znaczenia-imienia-maryja-odkryj-zawarte-w-nich-obietnice-majowe-ze-stacja7/
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych           
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy 
św. o godz. 17.00. 
Nabożeństwa Majowe przy Krzyżach Mo-
rowych, na skrzyżowaniu Wiertniczej i 
Obornickiej, będą odprawiane codziennie 
o godz. 18.45.
Dziś na Mszach św. o godz. 10.00., 11.30. 
i 13.00. dzieci z naszej parafii oraz ze 
szkół znajdujących się na terenie parafii 
przystąpią do  Pierwszej Komunii Świętej. 
Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej Ko-
munii w sobotę 16 maja na Mszy św.            
o godz. 11.30. i 13.00. oraz w niedzielę 23
maja na Mszy św. o godz. 10.00., 11.30. i
13.00.
Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fa-
timskie. Zapraszamy do udziału w modli-
twie we czwartek, 13 maja o godz. 18.00. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy Piotr 
wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, 
padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł 
go ze słowami: «Wstań, ja też jestem czło-
wiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję 
się, że Bóg naprawdę nie ma względu na 
osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy 
Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił 
na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli 
się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 
przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego 
wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, 
że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy 
odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu 
tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo 
jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 
Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u 
nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 
Albo: Alleluja albo: Alleluja
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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W czwartek, 13 maja zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św. na zakończenie 33-
dniowych rekolekcji „Oddanie33”, które w 
naszej parafii rozpoczęły się 9 kwietnia. Po 
Mszy odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz  z procesją wokół kościoła, które za-
kończymy Apelem Jasnogórskim. Po Na-
bożeństwie osoby uczestniczące w rekol-
ekcjach „Oddanie33”, pod przewodnictwem 
ks. Tomasza odczytają i podpiszą „Akt po-
święcenia się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi”.
W sobotę, 22 maja w Wigilię Zesłania Duc-
ha Świętego, odbędzie się w naszym koś-
ciele czuwanie modlitewne. Więcej szcze-
gółów podamy w następną niedzielę.
W tym tygodniu, w piątek 14 maja, ob-
chodzimy święto św. Macieja, apostoła. 
Jest to  dzień imienin naszych księży: ks. 
Macieja Czaplińskiego i ks. Macieja Rożek-
Raczyńskiego. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

DRUGNIE CZYTANIE
1 J 4, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana 
Apostoła: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 
miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

Jakby zrobić ankietę z pytaniem, co 
jest najważniejsze w życiu człowieka, to     
w większości odpowiedzi usłyszelibyśmy, 
że ostatecznie jest to miłość. Miłość wy-
sławiają poeci, powstają o niej niezliczone 
ilości piosenek, mówią o niej mistrzowie 
duchowi, aktywiści różnych ruchów i wo-
lontariusze. W rodzinie motywujemy i 
nazywamy nasze działania miłością.

Także Jezus daje w dzisiejszej Ewan-
gelii jedno przykazanie: „abyście się wza-
jemnie miłowali” (J 15,12). Problem jednak 
jest następujący: co to znaczy? Jak ko-
chać naprawdę? 

Na to znajdujemy odpowiedź także       
w dzisiejszej Ewangelii: „abyście się wza-
jemnie miłowali, jak Ja was umiłowa-
łem” (J 15,12) oraz „jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej” (J 15,10). I do tego je-
szcze Jezus dodaje: „aby radość wasza 
była pełna”! (J 15,11). Dlatego warto być 
wierzącym, dlatego warto ciągle przybli-
żać się Jezusa Chrystusa w Jego Koś-
ciele, bo wtedy będziemy umieli naprawdę 
kochać, kochać do końca i bezwarunko-
wo.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że 
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 
nasze grzechy.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

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

EWANGELIA
15, 9-17

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowa-
łem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 
zachowywać moje przykazania, będziecie 
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi-
łości. To wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznaj-
miłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – 
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali».

Oto Słowo Pańskie 
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ks dr Maciej Raczyński-Rożek

K O M E N T A R Z

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

Rekolekcje Oddanie 33
W czwartek 13 maja zostanie od-
prawiona uroczysta Msza święta na 
zakończenie 33-dniowych rekolekcji 
Oddanie33, które w naszej parafii 
rozpoczęły się 9 kwietnia. Po Mszy  
odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła, któ-
re zakończymy Apelem Jasnogór-
skim.   
Po Nabożeństwie osoby, uczestni-
czące w rekolekcjach Oddanie33, 
pod przewodnictwem Księdza To-
masza, odczytają i podpiszą „Akt po-
święcenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi”.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja 2021 roku

po Mszy św. o  godz. 18.00 

5 maja br. podczas Mszy św. o godz. 18.00 
modliliśmy się w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin.

22 maja 2021 r.
Czuwanie modlitewne

w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego 

Więcej szczegółów w następną niedzielę.
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