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ROCZNICA

KONSTYTUCJI 3 MAJA

UROCZYSTO�Æ

MATKI BO¯EJ

KRÓLOWEJ POLSKI

Powierzamy siê Tobie, najpewniejsza Przewod-
niczko i Wspomo¿ycielko narodu na tym gwa³townym
zakrêcie naszych dziejów, w tak dzi� trudnych chwilach
¿ycia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyñskie d³o-
nie to, co jest u nas najlepsze, aby� to dobro umocni³a
w naszych sercach i czynach, W obyczaju i dzia³aniu
narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo tak¿e to, co w nas s³abe
i zagro¿one. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomó¿
pokonaæ wszelk¹ beznadziejno�æ. D�wigaj z upadków,
klêsk i b³êdów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Pola-
ków, ale szczególnie tych, którzy znale�li siê w obliczu
biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przy-
sz³o�ci¹. Zawierzamy Ci ka¿dego cz³owieka w naszej
Ojczy�nie. Przede wszystkim jednak m³ode rodziny
i ca³e pokolenie m³odych Polaków, bo od nich zale¿¹
przysz³e losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwyciêska Pani, prze-
zwyciê¿aæ nasze z³e sk³onno�ci i wady, a szczególnie
egoizm, nieczu³o�æ na potrzeby innych, bezmy�lne
korzystanie z dóbr tego �wiata. Ucz nas wychodziæ
z sercem obdarzaj¹cym i z czynem mi³o�ci ku ludziom,
szczególnie tym, którzy oczekuj¹ naszej pomocy.

Prosimy Ciê, Matko i ¯ywicielko Syna Bo¿ego:
naucz nas s³u¿yæ ¿yciu od jego poczêcia a¿ po natu-
raln¹ �mieræ. Naucz nas to ¿ycie przyjmowaæ z wdziêcz-

Modlitwa do Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski
no�ci¹ i ufno�ci¹. Ucz nas, Wspomo¿ycielko wiernych
wspó³odpowiedzialno�ci w Ko�ciele i ¿yciu spo³ecznym.
Wiemy, ¿e trzeba nam wzi¹æ w swe d³onie odpowie-
dzialno�æ za losy Ojczyzny.

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czyniæ.
Pragniemy ¿yæ z ka¿dym dniem lepiej i godniej, jako
chrze�cijanie i Polacy, �wiadomi wielkiego dziedzic-
twa tysi¹cletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy
jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania,
jakie stawia nam dzisiaj Bóg, W³adca Dziejów.

Spraw to, Przewodniczko narodu, aby�my nie
uchylali siê od podejmowania tych od wieków wa¿nych
i tych prawdziwie nowych - a gwarantuj¹cych dobro
naszego kraju i narodu - zadañ, je�li tylko oka¿emy siê
do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potê¿ne
wstawiennictwo u Boga, aby�my podjête przez siebie
zadania i obowi¹zki jak najlepiej wykonywali. Chce-
my kroczyæ w naszym ¿yciu wspólnie z Chrystusem, jako
Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gor¹co, czynem
i s³owem, ca³ym swoim ¿yciem, dawaæ �wiadectwo
prawdzie, któr¹ wyznajemy,

Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomo¿ycielko
wiernych, Królowo Polski.

Amen.
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Skoñczy³em w ko�ciele
nabo¿eñstwo majowe.
Pie�ni¹ wesela witamy,
o Maryjo, miesi¹c Twój...
Lubiê tê melodiê.
Pada deszcz ciep³y, spokojny
- na zakochanych.
Zbo¿e ro�nie.
Pêkaj¹ p¹ki drzew.
£adne s¹ moje bia³e brzozy.
Pachnie majem.
Bêd¹ dzi� �piewaæ litaniê
przy krzy¿u?
Bêd¹.
Ciekaw jestem,
któr¹ wybior¹ melodiê.
Piêkna jest ta Moniuszkowska.
Sk¹d ludzie maj¹ natchnienie,
aby tak czule nazywaæ
Matkê Bo¿¹
i krótkie wezwania
ubieraæ w niebieskie melodie?
Pewnie bardzo kochaj¹ Matkê.
Modlê siê litani¹ Ejsmonda:
Wierzbo przydro¿na,
Brzozo p³acz¹ca,
Lipo pachn¹ca,
Jaskó³ek Matko,
Opiekunko skowronków,
K³osie dojrza³y...
O, jaka� Ty polska,
jaka� Ty moja.
Czarna Cudzoziemko,
Smag³a Góralko,
Go�cinna w Studziannie,
Pocieszeñ pe³na na Piwnej,
Têskni¹ca w Powsinie,
Gosposiu Sl¹ska,
Flisaczko z Dobrzynia,
Czerwiñska Pani,
Dominikanko z Krakowa,
Patronko kuchni,
butelek ze smoczkami,
Wêdruj¹ca P¹tniczko...
³¹cz zakochanych
szczê�cia obr¹czkami.

A¿ czasem zatrzymujê siê i myslê,
czy to nie zuchwa³osæ
tak Ciê pospolitowaæ?
Przecie¿ jestes Bogurodzic¹.
B³ogos³awion¹ miêdzy niewiastami,
Pe³n¹ ³aski,
Wniebowziêt¹ i Ukoronowan¹.
Nawet ja, rozrywkowy teolog,
uzasadniam sobie w my�leniu,
¿e Pan Jezus z krzy¿a
pozwoli³ mi do Ciebie mówiæ
- MATKO.
Chcia³bym mówiæ
jak dawniej w dobrych domach
- PANI MATKO.
A czy mogê, gdy jest maj,
mówiæ jak z podwórka dzieciaki:
Mamo, on mnie bije?
A czy mogê czasem siê przytuliæ
jak �pi¹cy dzieciak do Twego serca
i powiedzieæ: Mamus Kochana?
Powiedz, mogê?
Mo¿esz.
Mów do mnie jeszcze...

Jak z Tob¹ rozmawiaæ - Królowo?
 Maryja Maj od niepamiêt-

nych czasów po�wiêcony jest
czci Matki Bo¿ej. Kiedy wszyst-
ko w przyrodzie kwitnie, pachnie
i �piewa, zwracamy siê do Mat-
ki Jezusowej. To jest tak, jak
w rodzinie. Kiedy cz³owiek jest
jeszcze dzieckiem i prze¿ywa
okres, który potem z perspekty-
wy lat bêdzie nazywa³ najpiêk-
niejszym czasem ¿ycia, okres
dzieciñstwa - wtedy pierwsz¹
i najbli¿sz¹, kochaj¹c¹ nade
wszystko osob¹ jest dla niego
matka.

 Podobnie jest w maju.
Ca³a przyroda prze¿ywa jakby
odnawiaj¹ce siê dzieciñstwo.
Cz³owiek poddaje siê urokowi
tego miesi¹ca i jest to najlepszy
moment, by pomy�leæ o Matce
nas wszystkich - Maryi. Pisa³a
przed laty Maryla Wolska:

(...) Wszystko mówi
dzi� do Ciebie,
G³osy ludzkie,
kwietne, wietrzne
I doczesne,
i przedwieczne,
Wszystko siê
u stóp Twych kaja,
P¹ki w sadach,
ziarna w glebie,
Wszystko garnie
siê do Ciebie,
Ty gwia�dzista
Pani maja...!
Wraz z chrze�cijañstwem

w naszym kraju rozwija³ siê te¿
kult maryjny. My�li, jakie repre-
zentowa³, by³y tak podnios³e
i atrakcyjne, ¿e na nich opiera³o
siê w du¿ej mierze ¿ycie religij-
ne naszych przodków, one sta-
nowi³y tak¿e natchnienie poetów
i �ród³o tematów modlitewnych.
Jedna z najstarszych �wi¹tyñ
polskich - katedra gnie�nieñska,
zbudowana staraniem Mieszka I,
otrzyma³a tytu³ Maryi Wniebo-
wziêtej. Opiece Matki Bo¿ej od-
dano równie¿ katedry w P³ocku,
W³oc³awku, we Lwowie.

c.d. na str. 3

Maj - miesi¹c
Matki Bo¿ej

NABO¯EÑSTWA MAJOWE
w naszej Parafii

odprawiane s¹ codziennie o godz. 17.30.

Bp Jan Zawitkowski
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Jej imiê nosi³y opactwa i kolegiaty w Sandomierzu,

Kaliszu, £êczycy i Opatowie. Jedne z najstarszych �wi¹-
tyñ Krakowa i Gdañska nazwane zosta³y mariackimi, po-
�wiêcone bowiem zosta³y szczególnej czci Bo¿ej Rodzi-
cielki.

 Kronikarz polski Gall Anonim opowiada o Boles³awie
Krzywoustym, ¿e podczas marszu na Ko³obrzeg "zarz¹dzi³
odprawienie nabo¿eñstwa do Maryi �wiêtej", co nastêpnie
z pobo¿no�ci przyj¹³ za sta³y zwyczaj. Ten¿e król, po o�le-
pieniu brata Zbigniewa, odmawia³ codzienne, w formie aktu
pokuty, miêdzy innymi modlitwami, równie¿ Godzinki o Naj-
�wiêtszej Maryi Pannie. Na prze³omie wieku XIII i XIV wiele
kazañ po�wiêcono tematyce maryjnej. Arcybiskup �winka
w roku 1285 nakaza³ ksiê¿om odmawiaæ jako sta³¹ modli-
twê Zdrowa� Maryjo. Od wieku XV powstawa³y w Polsce
bardzo liczne bractwa religijne i literackie, maj¹ce na celu
szerzenie kultu Matki Bo¿ej.

 Szybko rozwijaj¹ca siê pobo¿no�æ maryjna czyni³a
zado�æ dwóm naturalnym, g³êboko ludzkim potrzebom. Ma-
ryja jest wzorem moralnej czysto�ci i jako Matka Boga naj-
pewniejsz¹ Opiekunk¹ i pomoc¹ we wszystkich potrzebach.
Polak �redniowiecza, pe³en wad i naturalnej s³abo�ci, od-
czuwa³ potrzebê istnienia wzoru doskona³o�ci, który móg³-
by, choæby w jakim� stopniu, na�ladowaæ.

 Na d³ugo przed oficjalnym og³oszeniem dogmatu o
Niepokalanym Poczêciu, pobo¿no�æ polska przypisywa³a
Matce Jezusa wolno�æ od zmazy pierworodnej. W niepo-
radnej jeszcze polszczy�nie, �piewali o Maryi nasi praojco-
wie: "Nad anio³y jeste� Panno podwy¿szona, pierwej grze-
chem nie zmazana, z dusz¹æ cia³em w niebo wziêta". Tro-
nem królestwa niebieskiego, kwiatem czysto�ci panieñskiej,
korzeniem czysto�ci, rado�ci¹ anio³ów i mi³o�ci¹ wszyst-
kich grzeszników nazywa Maryjê XV-wieczna pie�ñ polska.

 W polskiej pobo¿no�ci postaæ Maryi - Matki Chrystu-
sa posiada³a zawsze cechy konkretne, bardzo ludzkie - uka-
zywano J¹ jako zbli¿aj¹c¹ siê do ludzi, znaj¹c¹ ból i cier-
pienie. �mieræ Jezusa, bêd¹ca przyczyn¹ bole�ci Maryi,
faktem wpisanym w dogmat odkupienia, jest równocze�nie
zdarzeniem czyni¹cym Jezusa i Jego Matkê tak bardzo nam
bliskimi.

 Wszystkie nabo¿eñstwa maryjne by³y dla Polaków
szko³¹, w której w sposób konkretny poznawali teologiczne
prawdy wiary i mogli godnie oddawaæ cze�æ swej Królowej.

 Gdy w 1837 roku dotar³o do nas nabo¿eñstwo majo-
we, bardzo szybko zaczê³o siê upowszechniaæ w wielu stro-
nach kraju, choæ jeszcze nieoficjalnie. Dopiero w 1852 roku
po raz pierwszy oficjalnie nabo¿eñstwo takie odprawiono w
ko�ciele �wiêtego Krzy¿a w Warszawie. Po 30 latach trafi-
³o ono ju¿ do wszystkich parafii i sta³o siê bardzo popular-
ne. Nabo¿eñstwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bo-
gurodzicy, w miesi¹cu Jej po�wiêconym, kiedy w Litanii lo-
retañskiej wys³awiamy J¹ przeró¿nymi tytu³ami, prosz¹c,
by by³a dla nas, wêdrowców ziemi, najlepsz¹ Matk¹.

Na koniec fragment wiersza nieznanego poety:
Ty, która kwieciem majowym swe szaty
Przystrajasz: ludu Patronko odwieczna,
Co ziemiê w maju przyozdabiasz w kwiaty,
Kiedy nam wiosna zakwita s³oneczna,
I kiedy ziemia budzi siê u�piona,
B¹d� pozdrowiona...!

Ksiê¿e Proboszczu...
Mo¿e wtedy, gdy wszed³e� w ciszê ko�cio³a
z rozpêdzonej na o�lep ulicy,
mo¿e wtedy, gdy wzrokiem �ci¹ga³e� gwiazdy,
mo¿e wtedy, gdy kto� - ratunku - krzycza³...
Mo¿e wtedy, gdy w oczy dziecka spojrza³e�,
w których niebo siê jasne odbija,
mo¿e wtedy, gdy w wieczór majowy
ludzie �piewali Ave Maryja...
Mo¿e wtedy, gdy pla¿¹ pust¹ kroczy³e�,
a fale bi³y o brzeg coraz mocniej,
mo¿e wtedy, gdy pola �piewa³y k³osami,
zbudzone wschodem s³oñca...
Mo¿e wtedy, jak wiatru powiew,
szept Pana serdecznie s³ysza³e�:
"Pójd� za mn¹ - ¿niwo bieleje,
a robotników wci¹¿ jeszcze ma³o".
Poszed³e�, nios¹c sw¹ m³odo�æ, jak sztandar,
na drogi Bo¿ego powo³ania,
by swe marzenia przemieniæ w czyn
i �wiatu ukazaæ Ewangeliê Pana.
Z mi³o�ci¹ szczer¹ i wiar¹ w duszy,
naprzód odwa¿nie id�, Przyjacielu,
i niech Maryja swym p³aszczem okryje
codzienn¹ Tw¹ drogê do wielkiego celu.

Z okazji Imienin ¿yczymy Ci zdrowia,
b³ogos³awieñstwa od Chrystusa, który Ciê
powo³a³ na drogê kap³añstwa, nieustaj¹cej
pomocy od Matki Bo¿ej, która codziennie
okrywa Ciê swoim p³aszczem opieki oraz
¿yczliwo�ci od ludzi, których spotykasz na
swojej drodze.

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja
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PONIEDZIA£EK  02.05.16
  8.00   ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
18.00 W intencji solenizanta

Ks. Proboszcza Zygmunta
WTOREK  03.05.2016

MB KRÓLOWEJ POLSKI
  8.00 + Stanis³awa G¹dek w rocz.  �m.
  9.30 1) ++ Krystyna i Adam Trzos

2) W intencji dziêkczynnej
z pro�b¹ o b³. Bo¿e w dalszej
pos³udze kap³añskiej dla Ks.
Pra³ata Zygmunta z okazji imienin
od Ko³a Radia Maryja

11.00 ++ Stanis³aw Krzywda w 7 rocz.
�mierci oraz Kazimierz Krzywda
w 9 rocz. �mierci

12.00 ++ Wojciech £yko, Antoni £yko
13.00 + Józef Kosek (greg)
18.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
�RODA 04.05.2016

  8.00 + Józef Kosek (greg)
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 05.05.2016
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  8.00 ++ O Bo¿e Mi³osierdzie dla
Henryki i Józefa

18.00  1) ++ Maria, Filip, Zofia Ciesielscy
2) W intencji kap³anów
pracuj¹cych w naszej parafii
3) ++ Za zmar³ych z rodzin:
Katrów i Kortów

PI¥TEK 06.05.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00  ++ za zmar³ych z rodzin:

Jachimowskich i Weryñskich
18.00 + Krystyna Nowak w 4 rocz. �m.

SOBOTA 07.05.2016
  8.00 1) O opiekê �w. Jana Paw³a II nad

nasz¹ Parafi¹
2) ++ Stanis³aw, Katarzyna,
Romuald, W³adys³awa

18.00  + Piotr Zdeb w dniu Jego urodzin
NIEDZIELA 08.05.2016

  8.00  ++ Stanis³awa, Edward, Leszek
Morawa

  9.30 ++ Maria i Stanis³aw B³achut
11.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla

Macieja w 1 rocz. urodzin
12.00 O wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
13.00 1) ++ Marta Pawlus w 1 rocz. �m.

2) ++ Stanis³aw, Stanis³aw
18.00 ++ Marianna, Stanis³aw Kurek

INTENCJE MSZY �W.
02.05.2016 - 08.05.2016
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http://www.ospkomancza.pl/kultura/swiety-florian.html

�wiêty Florian
Patron Stra¿aków
i miasta Krakowa

Kim tak naprawdê by³ �wiêty
Florian?
Istnieje wiele publikacji mówi¹cych

o Jego historii, a najbardziej prawdopodobne
wydaj¹ siê te, wg których by³ on cesarskim
urzêdnikiem w prowincji Noricum, która zlo-
kalizowana by³a w miejscu dzisiejszej Austrii.
W tych czasach prze�ladowanie chrze�cijan
by³o na porz¹dku dziennym. Aquilinus,
namiestnik cesarski, od zawsze by³ s³ug¹,
który nigdy nie sprzeciwi³ siê rozkazom
Cesarza. Na nieszczê�cie chrze�cijan rozkaz
mówi³, ¿e wyznawcy Chrystusa maj¹ byæ �cigani i wtr¹cani do wiêzieñ. Miêdzy
innymi w Laureacum wiêzili ludzi, co nie spodoba³o siê Florianowi, który to przyje-
cha³ tam i zacz¹³ pocieszaæ oraz wspomagaæ uwiêziony lud. £atwo mo¿na by³o
przewidzieæ, co siê wówczas wydarzy. Mianowicie, zosta³ schwytany przez stra¿-
ników, którym przyzna³ siê do wyznawanej wiary. Mo¿na rzec, ¿e tym samym sam
wyda³ na siebie wyrok. Przyby³ namiestnik, który próbowa³ przekonaæ go do porzu-
cenia wiary, jednak nadaremnie. Nak³aniano go równie¿ do sk³adania ofiar bóstwom,
co tylko utrzymywa³o go w przekonaniu, ¿e Jego pogl¹dy s¹ s³uszne. Co wiêcej,
porzucenie wyznawanej wiary, nie do�æ, ¿e darowa³oby mu ¿ycie, to i ocali³oby
piastowany urz¹d.

Rozw�cieczony namiestnik nakaza³ biæ kijami Floriana, my�l¹c, ¿e w ten
sposób go z³amie. Florian niez³omny przy swoich postanowieniach zosta³ skaza-
ny na �mieræ. Najprawdopodobniej przywi¹zano mu kamieñ do szyi i wrzucono do
rzeki Anisy. Co wiêcej, oprócz Floriana nakazano w ten sam sposób potraktowaæ
40 innych chrze�cijan.

Florian zosta³ pochowany w obrzêdach chrze�cijañskich przez niejak¹ nie-
wiastê o imieniu Waleria, która to w widzeniu ujrza³a umieraj¹cego Floriana.

Siedem wieków pó�niej na pro�bê syna Boles³awa Krzywoustego Idzi, ksiê-
cia Kazimierza Sprawiedliwego, nakazano biskupowi Modenyemu, aby przywióz³
relikwie �wiêtego Floriana do Krakowa. Podczas uroczysto�ci, gdy relikty by³y
przekazywane, ludzie u�wiadomili sobie, ¿e zyskali kolejnego patrona. Na tym
obrzêdzie znajdowa³ siê miêdzy innymi Wincenty Kad³ubek, czyli pó�niejszy
biskup krakowski i kronikarz. Dotychczasowy patron Austrii i Bolonii sta³ siê
i patronem Krakowa.

Kraków ocala³ równie¿ przed kompletnym zniszczeniem przed ogniem pod-
czas wojny w roku 1939 i 1945.

Patronem Stra¿aków sta³ siê dopiero po wielkim po¿arze, który strawi³ jedn¹
z dzielnic ówczesnego Krakowa, Kleparz. Dzia³o siê to w roku 1528. Wówczas
ocala³ tylko i wy³¹cznie ko�ció³ �w. Floriana. Jak zosta³o wspomniane, od tego
czasu zaczêto czciæ �wiêtego Floriana jako patrona od po¿ogi ognia i jako opieku-
na Stra¿y Po¿arnej. G³ównie dlatego Jego o³tarze mo¿emy dzisiaj spotkaæ prak-
tycznie wszêdzie, a w szczególno�ci na bramach miast, w ko�cio³ach, na ryn-
kach, placach czy remizach stra¿ackich.

Na obrazach czy figurkach �wiêtego Floriana widzimy najczê�ciej mê¿czy-
znê, odzianego w rzymsk¹ zbrojê z naczyniem z wod¹ do gaszenia ognia, lub
lej¹cego wodê na dom, który jest trawiony przez p³omienie.

Dzisiaj stra¿aków nazywa siê "Rycerzami �wiêtego Floriana".


