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 W tym tygodniu starajmy się utwier-
dzać w sobie nadzieję. Nie pozwólmy by za-
władnął nami smutek. Podtrzymujmy w so-
bie nadzieję, jaką miał Jezus: Bóg jest blisko 
mie. Nawet jeśli nie mogę Go zobaczyć, ani 
usłyszeć - tak jak w Wielki 
Piątek. Ale jest. Czeka na 
nas. Nie rozpoznajemy Go 
od razu. Nieraz może zbyt 
późno. Ale jednak! Wtedy 
nawet nie ośmielamy się 
zadać Mu pytania: Kto Ty 
jesteś? Bo wiemy na pewno, że to jest Pan. i 
wtedy wybucha radość, znika lęk. Zmar-
twychwstał naprawdę. Co za ulga! Bóg poko-
nał śmierć. Jezus ukazał się swoim uczniom i 
jadł z nimi. Czyż nie jest to dostateczny po-
wód do nadziei! Zdobądźmy się więc na nią. 

Wejdźmy w ten tydzień z oczyma pełnymi 
nadziei. Postarajmy się nie dostrzegać ciem-
ności albo, jeśli już je zobaczymy, rozjaśnij-
my je choćby odrobiną nadziei. Nie jest to ta-
kie proste, jak się mówi. Nieraz może się już 

o tym przekonaliśmy. Ale 
uczniom też nie przyszło ła-
two uwierzyć w zmartwych-
wstanie, w zwycięstwo ży-
cia. Aż do momentu, gdy 
podzielili się chlebem z Je-
zusem. Jak my dzisiaj. Od-

tąd byli pewni: Życie jest silniejsze. Nadzieja 
jest silniejsza. Radość zwycięża. W tym tygo-
dniu starajmy się utwierdzać w sobie nadzie-
ję, i korzystajmy z zaproszenia Pana: 
„Chodźcie, posilcie się!”  

III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
1 maja 2022 r.  

   Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! 

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę 

– był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze.  J 21, 1-19 

 Rzekł do nich Jezus: moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich 

z mojej ręki.   J 10, 27 – 30  

 Obraz z dzisiejszej Ewangelii ukazuje 
nam niesamowitą zależność: tak jak owce nie 
mogą żyć bez pasterza, tak i pasterz nie może 
pełnić swej roli bez owiec. Przenosząc to roz-
ważanie na głębszy, duchowy poziom, docho-
dzimy do tej niezwykłej prawdy, która mówi 
nam, że życie mamy tylko w Chrystusie, że to 
On jest jego źródłem i drogą prowadzącą do 
celu. Jednocześnie sam Chrystus, choć wraz z 
Bogiem Ojcem i Duchem Świętym stanowi 
pełnię, pragnie każdego 
człowieka, każdego zna po 
imieniu i szuka go, gdy się 
zagubi. On chce nas ochra-
niać i prowadzić. Dawać 
nam się cały i to całkiem 
bezinteresownie. To wielka 
tajemnica relacji Boga z człowiekiem, który w 
swej miłości do nas nie zna granic. 

Nieraz czujemy się jednak zagubieni w na-
szym życiu i otaczającym nas świecie. Szuka-
my znaków, drogowskazów, które przepro-
wadziłby nas przez życiowe zawieruchy. W 
tych chwilach najlepszym rozwiązaniem jest 

rzucić się w ramiona Dobrego Pasterza, który 
nie zostawia nas w żadnej sytuacji, lecz daje 
siebie do końca. Niech nie zmyli nas przy 
tym sielankowa wizja wypasania owiec. Być 
pasterzem to przede wszystkim chronić swo-
je owce przed każdym niebezpieczeństwem, 
wśród trudu i zmęczenia, aż do oddania za 
nie życia. Właśnie takim Pasterzem jest Je-
zus Chrystus! Mamy Dobrego Pasterza. Jak 
jednak być dobrą owcą? Owca, aby się nie 

zgubić i nie stać się łatwą 
zdobyczą dla wroga, musi z 
pokorą, uwagą i czujnością 
wsłuchiwać się w głos pa-
sterza, musi dobrze go roz-
poznawać wśród innych 
głosów. Przede wszystkim 

musi mu także bezwarunkowo ufać, gdyż w 
chwilach niebezpieczeństwa często nie ma 
czasu na zastanawianie się i wyjaśnienia. 
Uczmy się tej pokory i zawierzenia. Choć 
nasz Pasterz może prowadzić nas drogami, 
których nie rozumiemy, które wydają się 
trudniejsze, to z ufnością podążajmy za Nim. 

IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
8 maja 2022 r. 
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  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 

was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.     J 13,31-33a.34-35.  

 Gospodarz słabym głosem wypowiada 
na łożu śmierci ostatnie życzenia, a jego na-
stępca przysłuchuje się im z kamienną twa-
rzą, świadom trudności, z jakimi będzie mu-
siał się borykać, by je wypełnić w nowych wa-
runkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością wy-
naleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju ży-
czenia uznać za niewiążące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż myślimy, że to, co jest 
wyrażone w testamencie, musi – jako 
„ostatnia wola” - zostać wy-
pełnione. Czyżby z tego 
właśnie powodu ewangeli-
sta Jan usytuował to „nowe 
przykazanie”, o którym do-
wiadujemy się z dzisiejszej 
Ewangelii, w mowie pożegnalnej Jezusa? My 
czytamy ją już po śmierci Jezusa i zdajemy 
sobie sprawę, że ta mowa pożegnalna była 
dla Niego ostatnią szansą, aby jeszcze raz 
przypomnieć uczniom wszystko, co ważne, i 
to, co najważniejsze: „Miłujcie się wzajem-
nie!” My „spadkobiercy” być może czujemy 
się nieco zakłopotani, słuchając tej ostatniej 

woli Jezusa. Jak mamy ją teraz wypełnić? 
Kocham męża, dzieci. Zapewne też swoich 
rodziców, swojego psa. Swój spokój. Jeszcze 
coś? Ale kochać wszystkich - a przynajmniej 
wszystkich w parafii - to już raczej jest nie-
możliwe... Mimo to słowa: „Miłujcie się wza-
jemnie!” są zapisane w Testamencie. Nie mo-
żemy ich nie zauważać. Jest to jedyne kryte-
rium, po którym można rozpoznać uczniów 
Jezusa. To nie nasze regularne chodzenie do 

kościoła ani odmawianie 
pacierza, ani wspaniało-
myślne datki świadczą 
przed „światem”, kogo 
chcemy naśladować, kto 
jest naszym Mistrzem. A 

jedynie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wza-
jemna miłość jest tego rodzaju zleceniem czy 
może misją, z których nie sposób tak się wy-
wiązać, jak z wielu innych zadań, których nie 
da się po prostu raz na zawsze i dobrze zała-
twić. Wykonanie tego właśnie testamentu po-
zostaje wciąż aktualne i otwarte. Może być je-
dynie wykonywane...  

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
15 maja 2022 r. 

 Wydaje się, że Jezus nie obawiał się 
konfliktów ani prowadzenia sporów, ale po-
kój cenił sobie w sposób szczególny. Jako po-
żegnalny dar  pozostawił uczniom swój po-
kój, który jest czymś innym niż „pokój, jaki 
daje świat” - innym niż pokój imperium 
rzymskiego, wymuszony 
przez przewagę militarną i 
wyrafinowaną politykę. Je-
śli jednak pokój Jezusa nie 
jest takim pokojem ani też 
spokojem cmentarnym, to 
na czym dokładnie polega 
różnica między nimi? Możemy przyjąć, że 
pokój Jezusowy jest czymś innym niż pokój 
tego świata przede wszystkim dlatego, że nie 
pochodzi z tego świata, że nie w nim ma swe 
źródło. Pokój ten opiera się na przeświadcze-

niu Jezusa, że Ojciec otoczył Go chwała, i na 
niezachwianej pewności: „Ojciec większy jest 
ode Mnie”. To ta świadomość koi serce Jezu-
sa, wlewa w nie niezmącony pokój i nie po-
zwala Mu tracić nadziei nawet w sytuacjach 
zdawałoby się bez wyjścia. Nie zapominajmy, 

że te słowa zachęty, pokoju 
i radości wypowiada Jezus 
w czasie, gdy - mówiąc po 
ludzku - mógł spodziewać 
się jedynie klęski i gwał-
townego końca. Ale wie: 
„Ojciec większy jest ode 

Mnie”, i nam powinna wystarczyć świado-
mość, że nasz Ojciec jest większy od nas i nas 
miłuje jako swoje dzieci. Być może właśnie w 
tych pięciu słowach kryje się cała tajemnica 
pokoju, jaki daje Jezus.  

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
22 maja 2022 r. 

 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłu-

je go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. J 14,23 – 29.  
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Kwiecień w naszej parafii 
CHRZTY: 
Laura Aniela Kalinowska  
Aleksandra Maria Porowska  
Zofia Maria Skiba  
Łucja Wiktoria Szmid  
 
ROCZKI: 
Liliana Banasik  
Oliwia Banasik 
Pola Izabela Nalbach  
Aleksander Jędrzej Środa 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Marek Łącz – Anna Lichtańska  
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
35 rocznica 
Cecylia i Mirosław Malanowscy    
50 rocznica 
Teresa i Wiesław Antończyk  

Wiesława i Leszek Kwiatkowscy  
Helena i Ryszard Pacyna    
55 rocznica 
Stefania i Antoni Piechocińscy  
   
ŚLUBY: 
Marcin Cuber – Agnieszka Bogdanowicz  
 
POGRZEBY: 
Mirosław Adamczyk  
Wacława Bednarek  
Zygmunt Czaj  
Anna Oliwa  
Marian Pękała  
Barbara Sajdak  
Bogumiła Sitarz  
Rafał Sobik  
Elżbieta Szuran  
Bolesław Wojtaszek  
Agnieszka Wowra  

 Jezus „został wzięty do nieba i zasiadł 
po prawicy Ojca” - pisze św. Marek; „został 
uniesiony do nieba” - dodaje św. Łukasz, gdy 
wypełniło się o Nim wszystko, co mówiło 
Prawo. Po namyśle jednak pewność tę się 
traci. Co bowiem znaczą pożegnalne słowa 
Jezusa, które przekazał 
nam Łukasz w Dziejach 
Apostolskich: „A pod-
czas wspólnego posiłku 
kazał im nie odchodzić 
z Jerozolimy, ale ocze-
kiwać obietnicy Ojca: 
Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił”? Nie-
wątpliwie Jezus chce im powiedzieć: 
„Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie się za-
raz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, któ-
ry was rzeczywiście może pocieszyć”. A za-
tem Ten, który nas opuszcza, nie pozostawia 
nas samych, ale posyła nam swego Ducha, 

który jednocześnie może być we wszystkich i 
w każdym zakątku tego świata, blisko nas i w 
nas. Ten, który odchodzi do „nieba”, pozo-
staje przy nas - nie ucieka do „krainy szczę-
śliwości”, by jak najprędzej zapomnieć o 
„padole płaczu”. Może jest to powód, że św. 

Mateusz w ogóle nie 
wspomina o odejściu 
Jezusa do nieba, a swą 
Ewangelię kończy sło-
wami: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia 

świata”. Święty Marek wprawdzie wspomina 
o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje: 
„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał nau-
kę znakami, które jej towarzyszyły”. Odszedł 
do nieba, by pozostać z nami?!  

UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWSTĄPIENIA 
29 maja 2022 r.  

   Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-

cząwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Łk 24,46-53.  
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 1.05- III Niedziela Wielkanocna. Począ-
tek Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. 
Dzień modlitw za bezrobotnych. Kolekta 
na potrzeby parafii. 
 2.05- poniedziałek. Wspomnienie św. 

Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy Rodzi-
ców dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 1 
po Mszy św. wieczornej. 
 3.05- wtorek. Uroczystość NMP Królo-

wej Polski. Msze św. o godz. 6.30, 9.00, 
12.00 i 18.00. Msza św. w intencji OSP o 
godz. 12.00. 
 4.05- środa. Wspomnienie św. Floriana 

męczennika i patrona archidiecezji. 
 5.05- I czwartek miesiąca. św. w intencji 

nowych powołań kapłańskich o godz. 
6.3o. Nabożeństwo za powołanych w ra-
mach nabożeństwa majowego. 
 6.05- I piątek miesiąca. Święto św. Apo-

stołów Filipa i Jakuba. Msza św. w inten-
cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. 
dla młodzieży o godzinie 19.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy Rodziców dzie-
ci pierwszokomunijnych z SP nr 1 po 
Mszy św. młodzieżowej. 
 7.05- I sobota miesiąca. Uroczystość św. 

Stanisława, biskupa i męczennika, głów-
nego patrona Polski. Nabożeństwo wyna-
gradzające NMP o godz. 7.00.  
 8.05- IV Niedziela Wielkanocna. Nie-

dziela Dobrego Pasterza. Światowy dzień 
modlitw o powołania. Początek Tygodnia 
modlitw o powołania do kapłaństwa i ży-
cia konsekrowanego.  I Komunia Św. 
dzieci ze SP nr 1 na Mszy świętej o godzi-
nie 11.00. Początek rekolekcji przed świę-
ceniami prezbiteratu. Kolekta na WŚSD. 
 9.05- poniedziałek. Uroczystość św. Sta-

nisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Do sprzątania kościoła za-
praszamy Rodziców dzieci pierwszoko-
munijnych z SP nr 19 po Mszy św. wie-
czornej. 

 11.05- środa. 31 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Proboszcza. Kwartalne dni 
modlitw o powołania do służby w Koście-
le. Biblioteka parafialna czynna od godz. 
17.00 w Domu Parafialnym. 
 13.05- piątek. Różanie fatimski o godz. 

17.00. Msza św. w intencji czcicieli MB 
Fatimskiej o godz. 18.00. Kwartalne dni 
modlitw o powołania do służby w Koście-
le. Do sprzątania kościoła zapraszamy Ro-
dziców dzieci pierwszokomunijnych z SP 
nr 19 po Mszy św. wieczornej. 
 14.05- sobota. Święto św. Macieja, apo-

stoła. Święcenia prezbiteratu o godz. 
10.00 w Katedrze. Kwartalne dni modlitw 
o powołania do służby w Kościele.  
 15.05- V Niedziela Wielkanocna. I Ko-

munia Św. dzieci ze SP nr 19 na Mszach 
świętych o godzinie 9.30 i 11.00. Kolekta 
na potrzeby remontowe parafii. 
 16.05- poniedziałek. Święto św. Andrze-

ja Boboli, prezbitera i męczennika, patro-
na Polski. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 13 po 
Mszy św. wieczornej. 
 18.05- środa. 9 rocznica święceń kapłań-

skich ks. Mateusza. 
 19.05- czwartek. Urodziny arcybiskupa 

Wiktora Skworca. 
 20.05- piątek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
13 po Mszy św. wieczornej. 
 21.05- sobota. Uroczystość św. Jana Ne-

pomucena prezbitera i męczennika - pa-
trona miasta Jastrzębia – Zdroju. Odwie-
dziny chorych od. godz. 9.00. Nauka dla 
Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 
16.30 w Domu Parafialnym. 
 22.05- niedziela. VI Niedziela Wielka-

nocna. Chrzty o godz. 12.15. Początek ty-
godnia modlitw za Powołanych do Mał-
żeństwa. Kolekta na potrzeby archidiece-
zji. 
 23.05- poniedziałek. Dzień Krzyżowy - 

Co nas czeka w maju 
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dzień modlitw o urodzaje. Procesja do 
krzyża o godz. 17.3o. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 15 po Mszy św. wieczornej. 
 24.05- wtorek. Wspomnienie NMP 

Wspomożycielki Wiernych. Dzień mo-
dlitw za Kościół w Chinach. Dzień Krzyżo-
wy - dzień modlitw o urodzaje. Procesja 
do krzyża o godz. 17.3o. 
 25.05- środa. Dzień Krzyżowy - dzień 

modlitw o urodzaje. Procesja do krzyża o 
godz. 17.3o. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 26.05- czwartek. Wspomnienie św. Fili-

pa Neri, prezbitera. Dzień Matki. 
 27.05- piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 15 
po Mszy św. wieczornej. Rozpoczynamy 
nowennę przed Zesłaniem Ducha Święte-
go. 
 29.05- Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. Pielgrzymka 
mężczyzn i młodzieńców do MB Piekar-
skiej. Kolekta na potrzeby parafii. 
 30.05- poniedziałek. Wspomnienie św. 

Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika. 
Msza św. o godz. 18.00 z udzielaniem sa-

kramentu Bierzmowania młodzieży klas 
VIII a także w intencji sprzątających ko-
ściół w maju oraz Koła Gospodyń, emery-
tów i rencistów. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 17 
po Mszy św. wieczornej. 
 31.05- wtorek. Święto Nawiedzenia 

NMP. Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
oraz I rocznicę po śmierci o godz. 18.00. 
 1.06- środa. Wspomnienie św. Justyna, 

męczennika. Dzień Dziecka.  
 2.06- czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji nowych powołań kapłańskich o 
godz. 6.3o. Nabożeństwo za powołanych o 
godz. 17.30. 
 3.06- I piątek miesiąca. Wspomnienie 

świętych męczenników Karola Lwangi i 
Towarzyszy. Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ o godz. 6.30. Msza św. dla młodzie-
ży o godz. 19.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 17 
po Mszy św. wieczornej.  
 4.06- I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
 5.06- Uroczystość Zesłania Ducha Świę-

tego. Kolekta na WT UŚ. 

Miesiąc maj 
 
Już zawitał miesiąc Maj 
Obudził się już ziemski raj 
Miesiąc ten jest dla Matki Boga 
Która jest Nam bardzo droga 
Każdy z nas oddaje Jej cześć 
I gotów jest hołdy Maryi nieść 
Ale nie tylko człowiek Maryi cześć oddaje 
Bo całe stworzenie Ją swą Matką uznaje 
Pieśni majowe skowronek śpiewa 
Wznosząc swe trele wysoko do Nieba 
Drzewa roztaczają woń cudowną z radości 
Ciesząc tym samym większość Bożej ludzkości 
Melodie dla Matki Bożej dzwonki wydzwaniają 

Bo Matkę ich Stworzyciela serdecznie pozdrawiają 
Konwalia przed Nią skłoni swoje płatki 
Bo szacunek ma dla Niebieskiej Matki 
I my Dzieci Boże razem Jej śpiewamy 
Bo Ją nad wszystko czcimy i kochamy 
Jej wiernymi dziećmi na zawsze być pragniemy 
Bo w Niebie z Nią na wieki przebywać chcemy 
Na Nabożeństwo Majowe serdecznie zapraszamy 
By śpiewać pieśni dla Naszej Bożej Mamy 
Wdzięcznym strumyki mruczeniem 
Ptaszęta słodkim kwileniem 
I co czuje i co żyje 
Niech z nami sławi Maryję 
 
    Marcin Janicki 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny wystarczy, 

aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, a miłość i wdzięczności dzieci niech będzie dla 

Nich największą radością życia. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi oraz księdzu Ma-

teuszowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich ży-

czymy, by w bliskiej relacji z Jezusem odnajdywali 

pokój i umocnienie w czynieniu dobra. Redakcja i 

Parafianie 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze i Wandzie Wołkowicz ży-

czymy, aby Ich serce zawsze wypełniała radość pły-

nąca ze świadomości bycia kochanym przez Boga i 

bliskich. Seniorzy. 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajem-

nic Bożych, jest miłość.” 

Pani Krystynie Muszyńskiej życzymy ufności w sercu 

i przeświadczenia, że Bóg w swojej miłości prowa-

dzi nas przez życie. Żeński Legion Maryi. 

 

„Prawdziwe serce rozpoznaje 

się nie po jego biciu, ale po 

jego miłości.” 

Wszystkim legionistom i auksyliatorom, którzy ob-

chodzą swoje urodziny lub imieniny w maju życzymy 

umiejętności realizowania przykazania miłości Boga i 

bliźniego oraz błogosławieństwa Bożego. Męski Le-

gion Maryi. 

 

„Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miło-

ści.” 

Gabrysi Szymik życzymy, aby nieustannie wzrastała 

w miłości, czyniąc swoje życie darem dla innych. 

Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1.05 
7.30 – Za + męża Stanisława Adamczyk, jego ro-
dziców Jadwigę i Hermana, ++ rodzeństwo.  
9.30 – Za + Zygmunta Langer, żonę Agnieszkę 
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Heleny z okazji 
80 urodzin oraz błogosławieństwo dla całej ro-
dziny.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Kazimierza 
z okazji 70 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Piotra Lemcio – w 2 rocznicę śmier-
ci, siostrę Małgorzatę Sitko, tatę Franciszka 
Lemcio. 
19.30 – Za ++ Arkadiusza i Zofię Marek, Gertru-
dę i Pawła Gaja oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Atanazego 
2.05 
6.30 – Za + Irenę Zbrońską – w 1 rocznicę śmier-
ci.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii 
Wala z okazji 80 rocznicy urodzin od Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Marzeny i Jerzego z okazji 30 rocznicy ślubu 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI 3.05 
6.30 – za ++ z rodziny Mikuć, Bernatowicz. 
9.00 – Za + Bożenę Śmieja – od chrzestnej.  
12.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem Św. Floriana w intencji strażaków OSP Ja-
strzębie-Górne.  
18.00 – Za + Mirosława Jóźwiak – w 8 rocznicę 
śmierci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Floriana 4.05 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od chrzestnego 
Franciszka.  
18.00 – Za + męża Jerzego Kapała, rodziców, te-
ściów i krewnych z rodziny.  
18.00 – Za + męża Józefa Winkler, rodziców Jó-
zefa i Różę Winkler, brata Michała, teściów Jana 

i Martę Jędrzejczyk, szwagra Czesława Krzyżak, 
Apolonię i Ignacego Boruta, ++ z pokrewieństwa 
Winkler, Jędrzejczyk, Serwotka.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5.05 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za + męża Jana Lazar, jego ++ rodziców, 
brata, siostrę, szwagrów i teściów oraz ++ z ro-
dziny.  
18.00 – Za ++ Helenę, Emila, Kazimierza i Hali-
nę Kopertowskich, Marię, Leona i Andrzeja Gry-
gierek, Krystynę Kornas oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. Ap. FILIPA I JAKUBA 
– I piątek miesiąca 6.05 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – Za + Waleskę Powieśnik, męża Leona, 
rodziców z obu stron, Adolfa Kuźnika, żonę Hele-
nę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Stanisława Pochopień – w 1 roczni-
cę śmierci. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.05 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny 
Fukała i kolejnych urodzin Andrzeja.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej o zdrowie dla ro-
dziców, brata Bruno oraz dla rodziny zmarłego 
Nikodema Pastryk oraz + dziadka Stanisława Pa-
stryk. 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA 
DOBREGO PASTERZA – 8.05 
7.30 – Za + męża Sylwestra Lasko – w 10 roczni-
cę śmierci, rodziców Franciszkę i Karola Lasko, 
teściów Janinę i Stanisława Sowa, siostrę Krysty-
nę i szwagra Jacka Wojciechowskich, bratową 
Małgorzatę Lasko i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – W INTENCJI PARAFIAN 
11.00 – I KOMUNIA ŚWIĘTA dzieci z SP nr 1 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stanisława 
Olejnik z okazji 75 rocznicy urodzin i imienin.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej za wstawiennic-
twem MB i Aniołów Stróżów z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji wnuków z rodziny Matyjasik. 
19.30 – Za ++ Cecylię i Andrzeja Grabowskich, 
syna Mariana, zięciów Mieczysława i Stanisława.  
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANI-
SŁAWA, Bpa 9.05 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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6.30 – Za ++ Stanisława i Stanisławę Łukasik – 
od sąsiadów Wrocławska 15. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stani-
sławy Jędrzejowskiej z okazji 84 rocznicy uro-
dzin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie  i dary Ducha Św. 
w intencji Wacławy z okazji 80 rocznicy urodzin.  
WTOREK 10.05 
6.30 – Za + Henryka Koczor – w rocznicę śmier-
ci oraz ++ rodziców.  
18.00 – Za + Andrzeja Pancherz, jego rodziców, 
żonę Józefę, mamę Irenę i syna Przemka.  
18.00 – Za ++ Jana Ostrzołek, żonę Agnieszkę, 
córki Jadwigę i Łucję, zięciów Franciszka i Ro-
mana, Gertrudę Uherek, ++ z rodziny Ostrzołek, 
Sitko.  
ŚRODA 11.05 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od rodziny Sar-
nów z Rzepisk.  
18.00 – Za ++ Szymonka i Michasia Wituła, bab-
cię Reginę i ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, ich ro-
dziców, rodzeństwo i pokrewieństwo, ++ z rodzi-
ny Lazar, Koniec, Michalec. 
CZWARTEK 12.05 
6.30 – Za + Marka Pudło – od rodziny Barczów z 
Rybin z Ks. Zbigniewem.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
kiń z Róży Heleny Sowa.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Heleny Sowa.  
PIĄTEK 13.05 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od rodziny Mi-
lon. 
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 
w intencji Zosi z okazji urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, Ap. 14.05 
8.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej w 
intencji członkiń z Róży Różańcowej Teresy Faj-
kis. 
8.00 – Za + Ludwika Matera – w kolejną roczni-
cę śmierci, żonę Irenę, rodziców, rodzeństwo i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Annę Wzientek – w rocznicę śmier-
ci, męża Antoniego, rodziców, Wiktora Winkler, 
2 żony, Bronisławę i Józefa Polok, Benicjusza i 
Katarzynę Pojda oraz ++ z pokrewieństwa.  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05 

7.30 – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, Jana 
Kiełkowskiego, Antoniego Piszczek oraz ++ z po-
krewieństwa.  
9.30 – I KOMUNIA ŚWIĘTA dzieci z SP nr 19. 
11.00 – I KOMUNIA ŚWIĘTA dzieci z SP nr 19. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Juliana z 
okazji 78 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + Ewę Lach. 
19.30 – Za + brata Bogusława Stojka – w 1 rocz-
nicę śmierci – od mamy i rodzeństwa z rodzina-
mi oraz + ojca Tadeusza – w 20 rocznicę śmierci 
– od żony i dzieci z rodzinami i rodziny Gro-
chowskich.  
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI 16.05 
6.30 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kunegundę 
++ rodziców i rodzeństwo.     
6.30 – Za ++ Bernarda, Ewalda Pustelny, córkę 
Irenę, zięcia Tadeusza, ++ z rodziny.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Legioni-
stów i auksyliatorów Prezydium Męskiego Legio-
nu.  
WTOREK 17.05 
6.30 – Za + Zofię Godecką, męża, córkę, zięcia, 
siostrę, + Kazimierza Mołdrzyk. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
kiń z Róży Anny Ledwoń. 
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Anny Ledwoń.  
ŚRODA 18.05 
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Kołeczko, 
Martę i Jana Gajda, dziadków z obu stron, ++ 
braci, bratową oraz ++ szwagrów. 
18.00 – Za + Leokadię Dudzik – w rocznicę 
śmierci, męża Romana, synową Teresę, rodziców 
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Annę Gajda, rodziców, rodzeństwo, 
++ z rodziny Gajda, Goles i Piechoczek. 
CZWARTEK 19.05 
6.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji członkiń 
z Róży Ireny Witkowskiej.  
6.30 – Za ++ członkinie z Roży Ireny Witkow-
skiej.  
12.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Alojzego Brawańskiego – w roczni-
cę śmierci, jego rodziców, teściów, zięcia Bogu-
sława, dziadków, brata Józefa, żonę Annę, Irenę, 
Franciszka i Czesława Salamon, Mariannę i Paw-
ła Jabłonka oraz ++ z pokrewieństwa. 
PIĄTEK 20.05 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od cioci Ani, wuj-
ka Józka i Dominiki.  
18.00 – Za + córkę Justynę – w 13 rocznicę 
śmierci, mamę Jadwigę, braci Ryszarda i Tadeu-
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sza. 
18.00 – Za + Reginę Skubis – w rocznicę śmier-
ci, męża Mieczysława, Eugenię i Alojzego Lan-
gosz, ++ z rodzin Wala, Langosz, Skubis.  
SOBOTA – Uroczystość św. Jana Nepomucena 
21.05 
8.00 – Za ++ rodziców, teściów, męża Witolda, 
szwagra Bronisława, siostrę i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
8.00 – Za + Władysława Wala, córkę S. Joannę, 
++ z rodziny Wala, Stencel. 
12.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Władysławy i Józefa Kukla z okazji 50 rocznicy 
ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
18.00 – Za ++ Alojzego Michalskiego – w 27 
rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę i Leonarda 
Spałek, Marię Dobrowolską oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05 
7.30 – Za ++ Otylię i Antoniego Kustos, ich ro-
dziców, rodzeństwo, córkę Agatę Wolan, Arnolda 
i Elżbietę Reichman, ++ z rodziny Kustos, Hel-
czyk, Reichman. 
9.30 – Za + Stanisława Folwarczny – w 7 roczni-
cę śmierci, rodziców, 2 braci, bratową Urszulę, 
Stefanię i Józefa Deptuła i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
3 lata życia Olivera i 39 lat życia Pauliny i Jowa-
na, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Du-
cha Św., zdrowie i dalszą opiekę nad całą rodzi-
ną. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Ingę Sitko – w 1 rocznicę śmierci, 
męża, 2 synów, ++ rodziców oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
PONIEDZIAŁEK 23.05 
6.30 – Za + siostrę Zbigniewę Piasecką – od sio-
stry Elżbiety z rodziną.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Wandy 
z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ani z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla jej rodziny. 
WTOREK – Wspomnienie NMP Wspomożyciel-
ki Wiernych 24.05 

6.30 – Za + Augustynę Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, Gertrudę i Rafała 
Woźnica, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + męża Mariana Aleksińskiego – w 6 
rocznicę śmierci. 
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Krótki 
– w kolejną rocznicę śmierci, Tadeusza i Wacła-
wę Antczak oraz ++ Bolesława, Urszulę i Dariu-
sza Krótki, Annę Sobik, ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 25.05 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Stanisława Bojarskich, 
Jana Wrożyna, Luizę i Ryszarda Wrożyna, ++ z 
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Ludwika Cofalik, żonę Genowefę, 
syna, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ rodziców Martę i Franciszka 
Wamposzek oraz teściów Marię i Pawła Mrzyk 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Filipa Neri 
26.05 
6.30 – Za + Antoniego Karnafał – od rodzeństwa 
Wojs z Nowego Sącza.  
13.00 – ŚLUB.  
18.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka Koch, 
Rocha i Józefę Gajek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Dorotę Hojka 
PIĄTEK 27.05 
6.30 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę Marię, Ad-
olfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Bogumiła 
Płocha, Mariana Aleksińskiego i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
18.00 – Za + Zdzisława Morawskiego, rodziców 
Walburgę i Juliana oraz ++ z rodziny Antończyk, 
Morawski. 
18.00 – Za ++ sąsiadów ul. Wrocławska 11.  
SOBOTA 28.05 
8.00 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Oduliń-
skich, braci Jana i Romana, bratowe Łucję i Ewę 
oraz ++ z rodziny. 
13.00 – ŚLUB. 
18.00 – Za + Joannę Musioł, męża Feliksa, syna 
Kazimierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Dep-
tuła, zięcia Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Zygfryda Szlezak, syna Pawła, córkę 
Jolantę, synową Bożenę oraz ++ rodziców z obu 
stron.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄ-
PIENIA PAŃSKIEGO 29.05 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolar-
czyk, ++ z rodziny Sładkowski, Reniec, Langer, 
Dobisz, Kolarczyk.  
9.30 – Za ++ rodziców Barbarę i Antoniego 
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Wrzoł, córkę, syna, synową, zięcia oraz Teodora 
Giemza, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łasi, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Leopol-
da z okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.  
14.00 – ŚLUB – (Ks. Gość) 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Jana Antończyk – w 35 rocznicę 
śmierci, rodziców Luizę i Franciszka Antończyk, 
teściów Gertrudę i Teodora Oczadły oraz ++ z 
pokrewieństwa Antończyk, Oczadły.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana Sar-
kandra 30.05 
6.30 – Za + chrzestną Zbigniewę Piasecką – od 
Teresy Pasek z rodziną.  
18.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w miesiącu maju.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 
w intencji Klaudii Kurowskiej z okazji 15 roczni-
cy urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP 
31.05 
6.30 – Za + Antoniego Goik – w rocznicę śmier-
ci, żonę Joannę, rodziców Jadwigę i Ryszarda, 
teściów Anastazję i Alberta Grabarczyk oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
18.00 – Za ++ Ingę i Pawła Skiba, Lidię i Bole-
sława Śmietana, ++ rodziców i rodzeństwo.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Justyna 1.06 
6.30 – Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę, syna 
Zdzisława.  
18.00 – Za ++ rodziców, teściów, syna Adama, 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + żonę Lidię Zarembik – w kolejną 
rocznicę śmierci.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.06 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za + Jana Piotrowskiego – w 6 rocznicę 
śmierci.  
18.00 – Za + Antoniego Stępień – od syna Grze-
gorza z rodziną. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. męczenników Karo-
la Lwagni i Tow. - I piątek miesiąca 3.06 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
16.30 – Za ++ Paulinę Kasza, 2 mężów, synów 
Jana i Wiktora, synowe Lidię i Stefanię, zięciów 
Eryka i Alojzego, ++ z rodziny Kasza, Piksa, 

Plewniak, Żymła.  
18.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego i Je-
rzego Gajdzik, Helenę i Franciszka Skucik, Alfre-
da Błatoń, Eryka Polnik, Jadwigę Krzempek, ++ 
z pokrewieństwa Kocur, Gajdzik i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.06 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Krystyny i Adama Janik z okazji 50 rocz-
nicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodzi-
ny. 
14.00 – ŚLUB.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Joanny i Kazimierza z okazji 40 rocznicy 
ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DU-
CHA ŚW. 5.06 
7.30 – Za + Jana Hojka, syna Czesława, Agniesz-
kę i Alojzego Szczypka, syna Franciszka, synową 
Dorotę, ++ Zofię i Augustyna Hojka, ++ rodzeń-
stwo.  
9.30 – Za + Franciszka Folwarczny, żonę Annę, 3 
synów, synową Urszulę, Stefanię i Józefa Deptu-
ła, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Józefa Gonsior, ++ Ludwika, Kata-
rzynę, Czesława i Jadwigę Cofalik, Elżbietę Wei-
ster i Anastazję Mołdrzyk.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Norberta 
Jędrzejowskiego z okazji 80 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ rodziców Zofię Szymańską, 2 mę-
żów, córkę Mirosławę, córkę Jadwigę, syna Tade-
usza, ++ z rodziny Szymańskich i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała – w 
rocznicę śmierci, Wandę i Eugeniusza Klement, 

+ Kazimierza Kras i dusze w czyśćcu cierpiące.  
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  Maj jest w Kościele miesiącem szcze-

gólnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 
„majówki” – nabożeństwa, odprawiane wie-
czorami w kościołach, 
przy grotach, kaplicz-
kach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpi-
sały się w krajobraz 
Polski. Jego centralną 
częścią jest Litania 
Loretańska. 
Początków tego nabo-
żeństwa należy szukać 
w pieśniach sławią-
cych Maryję Pannę 
znanych na Wscho-
dzie już w V wieku. Na 
Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca 
Matce Bożej pojawiło się dopiero na przeło-
mie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu kró-

lowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami 
gromadzić się na wspólnej modlitwie przed 
figurami Bożej Rodzicielki. 
W wielu żywotach świętych oraz kronikach 
zakonnych można wyczytać o majowym kul-
cie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest 

św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci 
przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modli-
twy i do składania u jej stóp kwiatów. 

Ojcem nabożeństw 
majowych jest żyjący 
na przełomie XVII i 
XVIII wieku w Neapo-
lu jezuita o. Ansolani. 
Organizował on w ka-
plicy królewskiej spe-
cjalne koncerty pieśni 
maryjnych, które koń-
czył uroczystym błogo-
sławieństwem Naj-
świętszym Sakramen-
tem. 
Papież Pius IX, za-

twierdził obowiązującą do naszych czasów 
formę nabożeństwa, składającego się z Lita-
nii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczy-

stego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem. 
W Polsce pierwsze odnotowane na-
bożeństwa majowe zostały wpro-
wadzone w 1838 r. przez jezuitów 
w Tarnopolu. W połowie XIX w. 

„majówki” odprawiane już były w wielu mia-
stach. 
W wielu miejscowościach wierni modlą się 
na „majowym” nie tylko w kościołach, ale 
także przy kapliczkach czy na ulicach miast.●  

Chwalcie łąki umajone 
Opracował ks. Marek Wachowiak 

 

  Nazwa litania pochodzi od greckiego 
słowa „litaneia”, które oznacza prośbę, błaga-
nie. Jest to modlitwa zaczynająca się słowa-
mi – Panie zmiłuj się (po grecku Kyrie elej-
son). Następnie wymieniane są różne tytuły, 

przymioty Osoby, do której modlitwa jest 
skierowana. Po każdym wezwaniu jest odpo-
wiedź wyrażająca prośbę, błaganie, np. Zmi-
łuj się nad nami, Módl się za nami. 
Litania Loretańska (niektórzy nazywają ją  
„Modlitwą szturmową”) składa się z tytułów 

– wezwań skierowanych do Matki Najświęt-
szej. Wszystkie one ukazują Maryję obecną w 
historii zbawienia. 
W Litanii Loretańskiej możemy wyróżnić 
trzy wątki. Pierwszy z nich, który rozpoczyna 

wezwanie "Święta Maryjo", można 
nazwać dogmatycznym. W tej czę-
ści litanii Maryja Matka i Dziewica 
jawi się przede wszystkim jako wy-
brana przez Stwórcę do realizacji 
zbawczych planów. 

Drugi wątek Litanii Loretańskiej, który roz-
poczyna wezwanie "Zwierciadło sprawiedli-
wości" a kończy – "Wspomożenie wiernych" 
pokazuje piękno i doskonałość Matki Jezusa. 
Występujące tu wezwania wskazują na Nią, 
jako na szczególną pomoc dla ludu chrześci-

Litania loretańska 
Opracował ks. Marek Wachowiak 
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14 
jańskiego. 
Trzeci, końcowy wątek tematyczny litanii, za-
czynający się od tytułu "Królowa Aniołów", 
można nazwać ostatecznym. Przyzywamy te-
raz Matki Jezusa jako uwielbionej Królowej 
wszystkich zbawionych, a także tych, którzy 
jeszcze zmagają z ziemskimi słabościami. 
Litania loretańska, wbrew pozorom, jest mo-
dlitwą skupioną na Chrystusie. Zaczyna się 
błagalnym wezwaniem Trójcy Świętej (Kyrie 
– Chryste – Kyrie), a w zakończeniu zwraca 
się wprost do Chrystusa jako „Baranka Boże-
go”.  
Papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził 
i zezwolił stosować w publicznym kulcie Ko-
ścioła. 
Pomimo całej złożoności, związanej z histo-
rycznym procesem jej powstawania, jest to 
modlitwa prosta, a jednocześnie pełna głębi. 
Jej częsta medytacja pozwala Ludowi Boże-
mu zachować czystość wiary w obliczu różno-
rakich zagrożeń. Słusznie święci sławili Ma-
ryję słowami, któ-
re w naszych cza-
sach chętnie przy-
pominał jej wielki 
czciciel św. Maksy-
milian Kolbe: „Tyś 
pokonała wszyst-
kie herezje!” 
Wezwania Litanii 
Loretańskiej pod-
legały zmianom. 
Usuwano lub 
wzbogacano ją no-
wymi wezwaniami 
w zależności od potrzeb i okoliczności. I tak 
w ciągu wieków oficjalnie dodano następują-
ce inwokacje: 
„Wspomożenie wiernych” przypisywana Piu-
sowi V w związku ze zwycięstwem nad Tur-
kami pod Lepanto (1571); 
„Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” – 
przypisana Piusowi IX, dzień przed ogłosze-
niem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
NMP (1854); 
Leon XIII wprowadził wezwanie „Królowo 
Różańca świętego” (1883) oraz „Matko do-
brej rady” (1903); 
w 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na 

włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej”, 
przekształcone po drugiej wojnie światowej 
w „Królowo Polski”; 
aby uprosić zakończenie I wojny światowej, 
Benedykt XV wprowadza do Litanii wezwa-
nie Królowo pokoju; 
z kolei Pius XII po ogłoszeniu dogmatu o 
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w 
1951 roku dodaje do Litanii wezwanie Królo-
wo Wniebowzięta; 
po Soborze Watykańskim II, który ukazał 
Maryję w tajemnicy Kościoła papież św. Jan 
Paweł II w 1980 roku dodał do Litanii we-
zwanie Matko Kościoła; 
w święto Świętej Rodziny z Nazaretu, dnia 31 
grudnia 1995 roku, Kongregacja Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na 
dołączenie do Litanii Loretańskiej kolejnego 
wezwania: Królowo Rodziny; 
Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził zgodę, aby 
na terenie diecezji katowickiej używać w Li-
tanii Loretańskiej tytułu: „Matko sprawiedli-

wości i miłości 
społecznej"; 
Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sa-
kramentów ze-
zwoliła, by w Pol-
sce w Litanii Lo-
retańskiej mogło 
być dodane we-
zwanie: „Matko 
Miłosierdzia”. 
Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów poinformowała 20 
czerwca 2020 r., specjalnym listem skierowa-
nym do przewodniczących Konferencji epi-
skopatów na całym świecie, że Papież Franci-
szek postanowił wprowadzić do Litanii Lore-
tańskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny 
nowe wezwania: „Matko miłosierdzia”, 
„Matko nadziei” oraz „Pocieszycielko mi-
grantów”.  
Śpiewając kolejne wezwania dodajemy jedy-
nie „Módl się za nami”. Nie precyzujemy na-
szych próśb pewni, że roztropniej niż my sa-
mi Maryja dostrzeże nasze braki i zaradzi na-
szym potrzebom. ● 
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  Miejscowość i gmina w środko-

wych Włoszech, w regionie Marche, w pro-
wincji Ankona, nad Adriatykiem. 
Święty Domek w Loreto — a właściwie jego 
ściany — zostały przywiezione z Ziemi Świę-
tej do Europy przez krzyżowców. Jak mówi 
tradycja w domku tym żyła Matka Boża i Pan 
Jezus — stąd jego 
wielkie znaczenie 
dla chrześcijań-
stwa. Początkowo 
umieszczono go w 
Jugosławii, póź-
niej przeniesiono 
do Włoch, w okoli-
ce Ankony i posta-
wiono w lesie lau-
rowym — stąd na-
zwa Loreto.  
Święty Domek 
Matki Bożej, został 
umieszczony w 
przepięknej bazy-
lice, zbudowanej 
na planie krzyża 
łacińskiego w stylu 
późnogotyckim w 
1469 roku. Składa się on z trzech ścian. Ścia-
nę wschodnią, zastąpioną obecnie ołtarzem, 
stanowiła skała z grotą, która znajduje się w 
Nazarecie. 
Wewnątrz Świętego Domku nad ołtarzem zo-
stała umieszczona figura Matki Bożej Lore-

tańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciąt-
kiem na lewej ręce. Figura ta została przy-
ozdobiona koronami na polecenie papieża 
Piusa XI. 
Dzieciątko Jezus oprócz korony ma również 
inne insygnia królewskie: w lewej ręce trzy-
ma jabłko: symbol władzy nad światem. Jego 
prawa ręka wskazuje na złoty krzyż umiesz-
czony na czubku królewskiego jabłka. Cu-
downa figura ubierana jest w długą, zdobioną 
suknię. 

Rzeźba posiada dwie charakterystyczne ce-
chy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, 
a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciem-
ne oblicza. 
Sanktuarium w Loreto jest pierwszym Maryj-
nym Sanktuarium o charakterze międzynaro-
dowym. Jest to również Sanktuarium cho-

rych. Przybywają tutaj bowiem w licznych 
pielgrzymkach ludzie z całego świata do-
tknięci chorobą, aby prosić Matkę Bożą o po-
ciechę i pomoc w cierpieniu. 
Wśród wielu kaplic znajdujących się w bazy-

lice warto wspomnieć Kaplicę Pol-
ską, ozdobioną freskami w latach 
1920-1946, przedstawiającymi dwa 
wydarzenia z historii Polski: Zwy-
cięstwo Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem i Cud nad Wisłą. 
Tuż za bazyliką, na trzech tarasach 

schodzących w stronę Adriatyku, znajduje się 
Polski Cmentarz Wojenny, na którym spo-
czywa 1080 polskich żołnierzy poległych w 
1944 roku w walkach na linii Pescara-Rimini. 
Do Loreto poczynając od końca XIII w. aż do 
obecnych czasów przybywają pielgrzymi z ca-
łego świata, aby składać swoje prośby i mo-
dlitwy do Najświętszej Maryi Panny. Z we-
zwań, jakie zanosili do Niej w ciągu tylu wie-
ków, powstała Litania zwana Loretańską. ● 

Loretto 
Opracował ks. Marek Wachowiak 



 SPES  MAJ 2022 r.  

 

16 
 Różaniec otrze wiele łez… 

…dlatego my zawierzamy się Maryi Pannie 
Niepokalanie Poczętej, Jej Niepokalanemu 
Sercu, gdyż jak dogmat jasno stwierdza 
„Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia za-
chowana była od wszelkiej zmazy pierworodnej 
winy". ,,Ona jako najmocniejsza obrona, poko-
nała wszystkie herezje" - pisał papież Pius IX. 
Kościół mówi również do nas poprzez orędzie z 
Fatimy, mówi głosem Łucji, mówi głosem św. 
Jana Pawła Il, przemawia z dokumentów Ko-
ścioła, ze stron Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego. Mówi wreszcie głosem sumień i wrażli-
wością naszych serc.  
W drugim objawieniu w Fatimie Matka Boża 
mówiła do Łucji: ,,Tym, którzy przyjmą to na-
bożeństwo, obiecuję ratunek". A bezpośrednio 
do niej samej powiedziała: ,, U cieczką twoją i 
drogą, która doprowadzi cię do nieba, do Boga, 
będzie Niepokalane Serce Moje". Apel ten skie-
rowany jest również do nas i do wszystkich lu-
dzi. Jest wciąż aktualny, jeszcze bardziej aniże-
li kiedyś, jak stwierdził św. Jan Paweł II.  
Maryja z Fatimy woła: Pokutujcie! Ratujcie sie-
bie i świat przez odmawianie różańca! Wytrwa-
le ufajcie Memu Niepokalanemu Sercu, Sercu 
Matki Odkupiciela świata!  
Łucja stwierdziła: ,,Trzy razy Matka Boża po-
wiedziała mi: «Ostatnim ratunkiem danym 
światu jest różaniec i nabożeństwo do Mego 
Niepokalanego Serca». [ ... ] Nie ma zmartwień 
materialnych, duchowych, narodowych, mię-
dzynarodowych, które by przez różaniec i ofia-
ry nie dały się rozstrzygnąć. [ ... ) Odmawianie 

różańca z miłością i oddaniem otrze wiele łez i 
pocieszy Jej Niepokalane Serce".  
Z Maryją spotykała się mała Hiacynta, kiedy 
leżała w szpitalu w Lizbonie przed swoją śmier-
cią. Z Maryją spotykał się Fran-ciszek w swoim 
rodzinnym domu. Znakiem był czas śmierci 
Łucji trzynasty dzień miesiąca - dzień fatimski 
a także pierwsza sobota miesiąca i Święto Mi-
łosierdzia Bożego - to czas śmierci św. Jana 
Pawła II.  
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

ma ogromne znaczenie, może dlatego jest nie-
wygodne - tej ogromnej broni boi się Szatan i 
walczy w duszach. Cudowny Medalik na upo-
wszechnienie potrzebował 6 lat, Miłosierdzie 
Boże o wiele, więcej a w przypadku pierwszych 
sobót miesiąca mijają dziesiątki lat. Oficjalnie 
nabożeństwo to zostało zatwierdzone w trzech 
krajach: Portugalii, Hiszpanii i w Polsce, ale ze 
względu na obojętność ludzką nie jest przez 
wielu ludzi praktykowane. Dlaczego? Może 
Szatan boi się mistyki wpisanej w te nabożeń-
stwa? Może jest niewygodna dla niego comie-
sięczna spowiedź, która uniemożliwia opano-
wanie ludzkiej duszy? A może, wreszcie, kon-
templacja, która nie jest zarezerwowana tylko 
dla osób zakonnych, ale dla każdego ochrzczo-
nego, powołanego do świętości człowieka.  
Świat chce stworzyć sobie dzisiaj ludzi świato-
wych i w wielkiej mierze się to udaje. Św. Jan 
Paweł mówił: ,,Trudno mówić o milczeniu Bo-
ga. Można tylko mówić o woli zagłuszenia gło-
su Boga. Wola zakrzykiwania Boga jest progra-
mowa". Jeżeli staramy się służyć Bogu, to je-
steśmy wrogami tego świata. Św. Jan Paweł Il 
mówił o „potężnej antyewangelizacji, która ma 
swoje środki i programy i z całą determinacją 
przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji".  
Świat chce, żebyśmy szli drogą klęski wiecznej, 
co już dzisiaj jest bardzo widoczne. Matka Boża 
skarżyła się w Fatimie: ,,Wiele dusz idzie na 
potępienie".  
Może właśnie ta pierwsza sobota i Miłosierdzie 
Boże w dniu śmierci naszego papieża powinny 
być okazją do zastanowienia się dla całego 

świata.  
Wiemy, że papież wyspo-
wiadał się, przyjął Komu-
nię Świętą, odmawiał ró-
żaniec, wzbudził intencję 
wynagradzająca za nas 

grzeszników i towarzyszył w rozmyślaniu nad 
tajemnicami różańcowymi. Następnie oddał 
ducha po Apelu Jasnogórskim.  
Papież nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
odprawiał od wielu lat. Był dzień 7 czerwca 
1997 roku, kiedy miał poświęcić Sanktuarium 
Matki Bożej na Krzeptówkach. Zebrani czekali 
w kościele na jego przybycie. Kustosz, ks. Mi-
rosław Drozdek, zaczął czytać wprowadzenie, 
gdy podszedł góral i coś wyszeptał. Ks. Miro-
sław zostawił kartki, wybiegł! Chociaż papież 
czasem przyjeżdżał z „lekkim poślizgiem", jed-

Matka Boża nas przynagla 
Zel. Maria Brzózka OVD 
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 nak tym razem już klęczał i modlił się 15 min. 
w skupieniu przed figurą Matki Bożej Fatim-
skiej. Tego dnia przyjechał wcześniej... Wiemy 
od kard. Stanisława Dziwisza, że go ponaglał, 
aby mógł odprawić rozważania z Matką Bożą 
Fatimską na Krzeptówkach w pierwszą sobotę 
miesiąca.  
Chciejmy wszyscy odkryć ten skarb! Najpierw 
jednak oddajmy się w zjednocze-niu z Sercem 
Jezusa Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Serce czarne i ciemne 
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako 
wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Za co to wynagrodzenie? ,,Maryja cała była ze 
światła. Jej postać, szata, nawet kraj płaszcza. 
Jedna tylko rzecz czarna jak wypalona - to cier-
nie oplatające Jej Serce i wbijające weń swe 
ostre ciernie" (s. Łucja).  
Najświętsza Panna do s. Łucji powiedziała: 
,,Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cier-
niami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluź-
nierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przy-
najmniej ty staraj się nieść mi radość i oznaj-
mij w moim imieniu, że przybędę, w godzinie 
śmierci z łaskami potrzebnymi do tych wszyst-
kich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze so-
boty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię 
Świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 min. 
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różań-
cowymi towarzyszyć mi będą w intencji za-
dośćuczynienia".  
Do tego nabożeństwa przypisana jest jedna 
część różańca. A ten, kto przyjmie zaproszenie 
Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, staje 
się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystu-
sa wspólnie z Matką Najświętszą. Istotą tego 
nabożeństwa jest współczucie z Sercem Naj-
świętszej Maryi Panny i pragnienie ulżenia 
Matce Bożej w Jej cierpieniu. Łaski z tego na-
bożeństwa płynące ustawione są na życie 
wieczne. 
Dlaczego aż 5 sobót 
Zadośćuczynić możemy za pięć rodzajów obelg 
i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu 
Maryi, które wyjawił Pan: 
1) przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi; 
2) przeciwko Jej dziewictwu; 
3) przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy 
jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie za Matkę 
człowieka; 
4) bluźnierstwa tych, którzy starają się otwar-
cie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, 
wzgardę a nawet nienawiść do Niepokalanej 

Matki; 
5) bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpo-
średnio w Jej świętych wizerunkach.  
Są to grzechy, które bardzo ranią naszą Matkę, 
a tym samym zasmucają Boga. Akty zadośću-
czynienia poruszają Miłosierdzie Boże, aby 
przebaczyło duszom, które miały nieszczęście 
Niepokalaną obrazić.  
W obliczu dzisiejszych zagrożeń uchwyćmy się 
naszej Orędowniczki u Boga. ,,W świetle orę-
dzia fatimskiego rozpoznajcie znaki czasu" - 
mówił św. Jan Paweł Il. Bądźmy u boku Tej, 
której Niepokalane Serce Zwycięży! Szerzmy 
kult Niepokalanego Serca Maryi i praktykujmy 
nabożeństwo pierwszych sobót. Maryja dopo-
może nam na drodze do naszej osobistej świę-
tości i ku nowemu, lepszemu światu. ●  
 
 
 
 
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w na-
szej parafii odprawiane jest od lutego 2011 ro-
ku w ścisłej współpracy z Sekretariatem Fatim-
skim w Zakopanem na Krzeptówkach. Sekreta-
riat Fatimski opracowuje co roku materiały do 
nabożeństw fatimskich od maja do październi-
ka oraz do nabożeństw pierwszych sobót na 
cały rok. Przypomina także w swych opracowa-
niach o ważnych faktach z orędzia fatimskiego 
z czego korzystać można w czasie nabożeństw. 
Fakt odprawiania nabożeństwa w naszej para-
fii odnotowany jest w złotej księdze w Fatimie. 
W ramach nabożeństwa od kilku lat sprawowa-
na jest także Msza św. jako „Ofiara wynagra-
dzająca za cierpienia Niepokalanego Serca Ma-
ryi i Najświętszego Serca Jezusowego i za-
dośćuczynienie za grzechy własne, naszych bli-
skich, naszej ojczyzny i całego świata”.  
Osoby obłożnie chore mogą uczestniczyć w na-
bożeństwie pierwszych sobót za pośrednic-
twem Radia Maryja, które także współpracuje z 
Sekretariatem Fatimskim w Zakopanem. Mat-
ka Najświętsza bardzo jest zasmucona, że tak 
wiele parafii nie podjęło jeszcze tego nabożeń-
stwa, a tam gdzie Ono jest sprawowane dla 
wielu jest obojętne. Matka Boża tak nas uko-
chała, ukochała Polskę i wciąż czeka! Czeka na 
nasze skruszone serca, na nasz różaniec, nie 
zawiedźmy Jej!  
    Jan Kołeczko 
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Gratulujemy! Można je odebrać 22 maja na Mszy św. o godzinie 11.00.  
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 



 

 

 


