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Wniebowst¹pienie Pañskie jest uroczysto�ci¹ obcho-
dzon¹ obecnie 40 dnia po Wielkanocy lub w niedzielê przy-
padaj¹c¹ po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postano-
wienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi siê Wniebo-
wst¹pienie Pañskie w niedzielê przed uroczysto�ci¹ Zielo-
nych �wi¹t.

Trudno dok³adnie okre�liæ datê powstania tej uroczy-
sto�ci. Pierwotnie obchodzono j¹ razem z Zielonymi �wiêta-
mi. Tak by³o w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku.
W dniu Zes³ania Ducha �wiêtego, w godzinach popo³udnio-
wych, wierni udawali siê na Górê Oliwn¹, gdzie w ko�ciele
zbudowanym na pami¹tkê odej�cia Jezusa Chrystusa do Ojca
czytano fragmenty Pisma �wiêtego mówi¹ce o Wniebowst¹-
pieniu oraz �piewano odpowiednie hymny. Inne Ko�cio³y ju¿
w po³owie IV wieku obchodzi³y Wniebowst¹pienie Pañskie
40 dnia jako osobn¹ uroczysto�æ i to upowszechni³o siê
w nastêpnym stuleciu.

W �redniowieczu we Wniebowst¹pienie Pañskie za-
czêto odprawiaæ przed Msz¹ �wiêt¹ uroczyst¹ procesjê przy-
pominaj¹c¹ udanie siê Chrystusa z Aposto³ami na Górê
Oliwn¹ i triumfalne wej�cie Zbawiciela do nieba. Na zakoñ-
czenie procesji podnoszono w górê krzy¿ lub figurê Zmar-
twychwsta³ego na znak wej�cia do domu Ojca. Figurê i krzy¿

paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewan-
gelii gaszono pascha³ (obecnie pali siê do koñca uroczysto-
�ci Zes³ania Ducha �wiêtego). Po procesji te¿ polewano zgro-
madzonych wod¹ na znak, ¿e Bóg zsy³a deszcz na dobrych
i z³ych. Niekiedy te¿ zrzucano z sufitu ko�cio³a kwiaty dla
podkre�lenia rado�ci z faktu Wniebowst¹pienia.

Uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego przypomi-
na nam prawdê o niebie, które jest domem naszego Ojca,
gdzie jest mieszkañ wiele. Kolekta mszalna wzywa nas do
dziêkczynienia za wst¹pienie Pana do nieba i wyra¿a pro�-
bê o utwierdzenie naszej nadziei, ¿e razem z Nim tam bê-
dziemy. Modlitwa nad darami zawiera pro�bê, aby�my ca³e
nasze ¿ycie kierowali ku niebu. W modlitwie po Komunii pro-
simy o wzbudzenie w nas pragnienia nieba, �gdzie Chrystus,
jako pierwszy z ludzi, przebywa� z Bogiem Ojcem i Duchem
�wiêtym. Obecnie po zakoñczeniu g³ównej Mszy �wiêtej
odnosi siê figurê Zmartwychwsta³ego do zakrystii, a z krzy-
¿a zdejmujê siê czerwon¹ stu³ê.

Niech wiêc Wniebowst¹pienie Pañskie zobowi¹zuje
nas do nowego ¿ycia; codziennie powinni�my szukaæ tego,
co jest w górze, ¿yæ pragnieniem nieba, gdzie przebywa
Chrystus i o nie zabiegaæ.

WNIEBOWST¥PIENIE PAÑSKIE
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 �wiêty Stanis³aw ze Szczepano-
wa, patron Polski, w�ród innych form
kultu, odbiera równie¿ cze�æ poprzez or-
ganizowane corocznie, w maju, wielkie
procesje, z Wawelu na Ska³kê, od jego
grobu do miejsca mêczeñstwa.

Warto przypomnieæ sobie kilka
istotnych wydarzeñ, które wi¹¿¹ siê
z genez¹ majowych procesji. Mêczeñ-
stwo Stanis³awa ze Szczepanowa mia-
³o miejsce na Ska³ce 11 kwietnia 1079
roku. Kanonizacja Mêczennika ze Ska³-
ki odby³a siê 8 wrze�nia 1253 w Asy¿u.
Dokonana zosta³a przez papie¿a Inno-
centego IV, który w bulli wydanej z tej
okazji poleci³ obchodziæ �wiêto �w. Sta-
nis³awa w dniu 8 maja.

8 maja 1254 roku odby³y siê
w Krakowie wspania³e uroczysto�ci po-
kanonizacyjne, z udzia³em licznie przy-
by³ych cz³onków dynastii piastowskiej
z poszczególnych dzielnic podzielone-
go pañstwa polskiego.

Mimo i¿ D³ugoszowy opis krakow-
skiej uroczysto�ci kanonizacyjnej nie
dostarcza dowodu, czy uczestnicy tej
ceremonii pod¹¿yli wówczas na Ska³-
kê, niemniej ka¿dorazowa procesja
majowa odprawiana ku czci �wiêtego
patrona, by³a i jest nawi¹zaniem do uro-
czysto�ci kanonizacyjnych z roku 1254.
Z czasem ustali³a siê praktyka corocz-
nych procesji w czasie oktawy �wiêta
�w. Stanis³awa, a dok³adnie w ósmym
dniu oktawy. W pozosta³e dni oktawy
procesjonalnie nawiedzali Ska³kê, piel-
grzymi zwi¹zani z ko�cio³ami zakonny-
mi Bernardynów, Kanoników Regular-
nych, Augustianów, Franciszkanów,
Dominikanów, Karmelitów z Piasku.

a w niedzielê, jaka wypada³a w czasie
oktawy, sumê celebrowa³ zazwyczaj
ksi¹¿ê metropolita Adam Stefan Sapie-
ha. W 1945 r. równie¿ nie odby³a siê pro-
cesja, mimo i¿ 79 uroczyst¹ sumê 14
maja celebrowano na Ska³ce, w kilka dni
po og³oszeniu zakoñczenia wojny.

Okres rz¹dów komunistycznych w
Polsce, to kolejny rozdzia³ w historii ma-
jowych procesji ku czci �w. Stanis³awa.
Z jednej strony represje na uczestnikach
i próby utrudniania przebiegu uroczysto-
�ci poprzez mno¿enie konieczno�ci uzy-
skiwania rozmaitych pozwoleñ na urz¹-
dzanie uroczysto�ci, a z drugiej deter-
minacja organizatorów, aby tradycyjne
�wiêtowanie mia³o odpowiedni¹ oprawê.

     Od momentu, gdy arcybisku-
pem krakowskim zosta³ Karol Wojty³a
(1964r.), uroczysto�ci Stanis³awowskie,
w tym i procesje z Wawelu na Ska³kê,
nabra³y nowego blasku. Na organizowa-
ne przez niego procesje i uroczyste ce-
lebry na Ska³ce, przybywa³o coraz wiê-
cej pielgrzymów. Abp Wojty³a zaprasza³
do przewodniczenia liturgii zarówno
biskupów polskich jak równie¿ go�ci z
zagranicy.

  Szczególnie uroczy�cie celebro-
wano na Ska³ce w roku 1966, obchody
tysi¹clecia chrztu Polski. 8 maja, w pro-
cesji wzi¹³ udzia³ episkopat wraz z kar-
dyna³em Wyszyñskim. Procesjê na
Ska³kê poprowadzi³ metropolita Karol
Wojty³a wspólnie z arcybiskupami
Baraniakiem i Kominkiem.

     Je�li chodzi o przebieg proce-
sji, to by³ on nastêpuj¹cy: po odprawie-
niu Mszy �w. w katedrze na Wawelu
i od�piewaniu przepisanych �piewów,
uczestnicy uroczysto�ci pod¹¿ali na
Ska³kê, �piewaj¹c w drodze stosownie
na tê okazjê dobrane pie�ni. Po doj�ciu
do ko�cio³a ska³ecznego, ponownie
wykonywano przepisane �piewy oraz,
je�li liturgii przewodniczy³ biskup udzie-
la³ on uroczystego b³ogos³awieñstwa.
W drodze powrotnej wstêpowano do ko-
�cio³a �w. Katarzyny i �w. Jadwigi �l¹-
skiej. Procesja koñczy³a siê stosowny-
mi �piewami i modlitw¹, ponownie
w katedrze na Wawelu.

Z okazji 800-lecia �mierci �w. Sta-
nis³awa decyzj¹ Kapitu³y Krakowskiej
przeniesiono procesjê majow¹ roku
1879, na niedzielê, w oktawie �wiêtego
Patrona. Ostatecznie Kapitu³a Krakow-
ska w roku 1881 przenios³a na sta³e ce-
lebrowanie tej¿e procesji, z dnia okta-
wy, na niedzielê w oktawie �w. Stani-
s³awa.

Do czasu II wojny �wiatowej pro-
cesje odbywa³y siê regularnie, równie¿
w czasie rozbiorów Rzeczypospolitej.
Dopiero w³adze hitlerowskie, w ramach
zakazu manifestowania polsko�ci, unie-
mo¿liwi³y odbywanie majowych proce-
sji Stanis³awowskich. Obchodzono je-
dynie oktawê na Ska³ce. Msze �w.
w czasie oktawy sprawowali kanonicy
i pra³aci z kapitu³y metropolitarnej. Okta-
wê przez lata okupacji zasadniczo in-
augurowa³ bp Stanis³aw Respond,

Procesja ku czci �w.Stanis³awa
z Wawelu na Ska³kê

c.d. na str. 3
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Kazanie wyg³osi³ prymas, a abp Woj-

ty³a odczyta³ telegramy, jakie nadesz³y
z Watykanu od Ojca �wiêtego Paw³a VI.

Regularnie od roku 1969 na procesjach
Stanis³awowskich by³ obecny prymas Wy-
szyñski wraz z ca³ym episkopatem. Pry-
mas w swoich corocznych kazaniach wy-
g³aszanych na Ska³ce porusza³ tematy spo-
³eczno-polityczne, co dla licznie gromadz¹-
cych siê wiernych, mia³o wielkie znacze-
nie moralne w czasie ucisku ze strony re-
¿imu komunistycznego.

Po wyborze kard. Karola Wojty³y na
papie¿a, organizacjê majowych procesji
przej¹³ jego nastêpca na krakowskiej stoli-
cy biskupiej, kard. Franciszek Macharski.
Przez szereg lat nastêpca prymasa Wy-
szyñskiego, kard. Józef Glemp równie¿ wy-
g³asza³, co roku okoliczno�ciowe homilie o
tematyce spo³eczno-politycznej. Od kilku
lat, homilie s¹ wyg³aszane przez innych za-
praszanych specjalnie biskupów.

Po odzyskaniu wolno�ci przez Pol-
skê, w roku 1989, w procesjach Stanis³a-
wowskich bior¹ udzia³ przedstawiciele w³adz
pañstwowych oraz administracji terytorial-
nej i w³adz miejskich. W roku 2000, proce-
sja i uroczysta suma na Ska³ce, wpisa³a
siê w uroczysto�ci Wielkiego Jubileuszu
Chrze�cijañstwa oraz by³a �wiêtowaniem
1000-lecia archidiecezji krakowskiej.
W roku 2003 uroczysto�ciom na Ska³ce
przewodniczy³ legat papieski kard. Joseph
Ratzinger, pó�niejszy papie¿Benedykt XVI,
inauguruj¹c obchody 750-lecia kanonizacji
�w. Stanis³awa.

Przez wieki ustali³o siê wiele piêknych
zwyczajów zwi¹zanych z majow¹ procesj¹
ku czci Patrona Polski. Daje siê zauwa¿yæ
liczny udzia³ przedstawicieli episkopatu, du-
chowieñstwa diecezjalnego i przedstawicieli
zakonów, obecno�æ senatu Papieskiej Aka-
demii Teologicznej, organizacji cechowych
i charytatywnych i innych znacz¹cych go-
�ci. W procesji niesione s¹ relikwie �w. Sta-
nis³awa oraz innych polskich �wiêtych i b³o-
gos³awionych. Barwne stroje, w³a�ciwa
oprawa muzyczna, stosowne dekoracje o³-
tarza polowego na Ska³ce, na którym ju¿
od szeregu lat celebruje siê uroczyst¹
sumê, oraz tradycyjna trasa tej procesji, to
wszystko sk³ada siê na niezwyk³¹ atmos-
ferê tych uroczysto�ci.

Majowe procesje ku czci �w. Stani-
s³awa, patrona Polski, po³¹czone z uro-
czyst¹ Msz¹ �w. na Ska³ce, tak dawniej
jak i dzi� posiadaj¹ zarówno charakter �wiê-
ta ko�cielnego jak i patriotycznego, naro-
dowego. Odbija siê w tym �wiêtowaniu zwi¹-
zek dziedzictwa chrze�cijañskiej wiary
z dziedzictwem ojczystym.

http://www.skalka.paulini.pl

Maj jest w Ko�ciele miesi¹cem szczególnie po�wiêconym czci Matki
Bo¿ej. S³ynne �majówki� - nabo¿eñstwa, odprawiane wieczorami w ko�cio³ach,
przy grotach, kapliczkach i przydro¿nych figurach, na sta³e wpisa³y siê w kra-
jobraz Polski. Jego centraln¹ czê�ci¹ jest Litania Loretañska.

Pocz¹tków tego nabo¿eñstwa nale¿y szukaæ w pie�niach s³awi¹cych
Maryjê Pannê znanych na Wschodzie ju¿ w V w. Na Zachodzie po�wiêcenie
majowego miesi¹ca Matce Bo¿ej pojawi³o siê dopiero na prze³omie XIII i XIV w.,
dziêki hiszpañskiemu królowi Alfonsowi X. Zachêca³ on by wieczorami groma-
dziæ siê na wspólnej modlitwie przed figurami Bo¿ej Rodzicielki.

Nabo¿eñstwo majowe bardzo szybko sta³o siê popularne w ca³ej chrze-
�cijañskiej Europie. Jeden z mistyków nadreñskich, dominikanin b³. Henryk
Suzo, w swoich tekstach wspomina, ¿e jeszcze jako dziecko w maju zbiera³
na ³¹kach kwiaty i zanosi³ je Maryi. W wielu ¿ywotach �wiêtych oraz kronikach
zakonnych mo¿na wyczytaæ o majowym kulcie Maryi Panny, np. �w. Filip
Nereusz gromadzi³ dzieci przy figurze Matki Bo¿ej, zachêca³ do modlitwy i do
sk³adania u jej stóp kwiatów.

Inicjatorem nabo¿eñstw majowych jest ¿yj¹cy na prze³omie XVII i XVIII
wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizowa³ on w kaplicy królewskiej
specjalne koncerty pie�ni maryjnych, które koñczy³ uroczystym b³ogos³awieñ-
stwem Naj�wiêtszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki
Bo¿ej by³ jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wyda³ specjaln¹ broszurkê,
któr¹ rozes³a³ do wszystkich w³oskich biskupów. Po mimo kasaty jezuitów
przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadzi³ nabo¿eñstwo majowe w ko�ciele
Al Gesu w Rzymie. Rozpowszechni³ je równie¿ w Pary¿u, towarzysz¹c papie-
¿owi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To w³a�nie Pius VII
obdarzy³ nabo¿eñstwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny na-
stêpca �w. Piotra � Pius IX, zatwierdzi³ obowi¹zuj¹c¹ do naszych czasów for-
mê nabo¿eñstwa, sk³adaj¹cego siê z Litanii Loretañskiej, nauki kap³ana oraz
uroczystego b³ogos³awieñstwa Naj�wiêtszym Sakramentem.

W Polsce pierwsze odnotowane nabo¿eñstwa majowe zosta³y wprowa-
dzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W po³owie XIX w. �majówki� odpra-
wiane ju¿ by³y w wielu miastach, m.in. w Warszawie w ko�ciele �w. Krzy¿a,
w Krakowie, P³ocku, Toruniu, Nowym S¹czu Lwowie i W³oc³awku.

Litania Loretañska, która jest g³ówn¹ czê�ci¹ nabo¿eñstw majowych,
powsta³a prawdopodobnie ju¿ w XII w. we Francji. Zebrane wezwania s³awi¹ce
Maryjê Pannê zatwierdzi³ 11 czerwca 1587 r. papie¿ Sykstus V. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza w³oskiej miejscowo�ci Loretto, gdzie by³a niezwykle popularna.
Poniewa¿ czêsto modl¹cy siê dodawali do niej w³asne wezwania, w 1631 r.
�wiêta Kongregacja Obrzêdów zakaza³a dokonywania w tek�cie samowolnych
zmian.

NABO¯EÑSTWA MAJOWE
w naszej Parafii

odprawiane s¹ codziennie o godz. 17.30.
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PONIEDZIA£EK  09.05.16
  8.00   + Romuald Bielecki
18.00 1) ++ Stanis³aw G³adysz, Helena

Kwiatek
2) O ³aski Ducha �wiêtego
i macierzyñsk¹ opiekê Matki Bo¿ej
dla Ks. Proboszcza z okazji
imienin od Redakcji �Na Skale�

WTOREK  10.05.2016
  8.00 1) Podziêkowanie Bogu za 90 lat

prze¿ytych przez Krystynê
i dalsz¹ opiekê Bo¿¹ i Matki Bo¿ej

2) + Halina Jankowicz w 10 rocz.
�mierci

18.00 1) O zdrowie i b³. Bo¿e dla Julii
Jabcoñ w 18 rocz. urodzin
2) + Stanis³aw Pacura

�RODA 11.05.2016
  8.00  + Romuald Bielecki
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 12.05.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
18.00  1) ++ Wincentyna, Danuta,

Ludwik, Wies³aw Jêdrychowscy
2) ++ Zofia Wojnarowska w 2 rocz.
�mierci, Tadeusz Skotnicki
3) ++ Zofia i Wojciech B³aszczak,
Zofia i Adam Urbanowicz

PI¥TEK 13.05.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Teresa Feliksik

SOBOTA 14.05.2016
  8.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Romuald Bielecki
3) + Alicja Walkowska w 6 rocz.
�mierci

18.00  + Zofia Rumiñska (imieninowa)

NIEDZIELA 15.05.2016
  8.00  ++ Maria i Jan Sikora
  9.30 + Zofia Zygad³o
10.30 Pierwsza Komunia �wiêta
12.00 + Józef Kosek (greg)
13.00 Rocznica I Komunii �wiêtej
18.00 ++ Zofia Frankiewicz, Zofia Lorenz

INTENCJE MSZY �W.
09.05.2016 - 15.05.2016
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Imiê Maciej (Mattatyah po hebrajsku) znaczy "Dar Bo¿y".
Jego doroczne �wiêto obchodzono 24 lub 25 lutego w zale¿no�ci od tego, ile

luty mia³ dni, jednak reforma kalendarza ko�cielnego w 1969r, przenios³a �wiêto na
14 maja, by jego rocznica nie kolidowa³a z Wielkim Postem. Z Dziejów Apostol-
skich wynika, ¿e Maciej by³ jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany
zosta³ przez Aposto³ów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samo-
bójstwie. Maciejowi udzielono �wiêceñ biskupich i w³adzy apostolskiej przez na³o-
¿enie r¹k. Piotr by³ przekonany, ¿e tak jak Stary Testament opiera³ siê na 12 sy-
nach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament mia³ siê opieraæ na 12 Aposto³ach.
Skoro za� liczba ta zosta³a zdekompletowana, nale¿a³o j¹ uzupe³niæ. Tego same-
go zdania byli tak¿e inni Aposto³owie. Rozstrzyganie spornych spraw przez loso-
wanie by³o wówczas zwyczajem powszechnie przyjêtym. Nie decydowa³a tu jed-
nak przypadkowo�æ czy jaki� inny wzgl¹d, ale g³êboka wiara w nadprzyrodzon¹
interwencjê Ducha �wiêtego.

�w. Maciej mia³ g³osiæ Ewangeliê, najpierw w Judei, potem w Etiopii, wresz-
cie w Kolchidzie, a �mieræ mia³ ponie�æ w Jerozolimie, poprzez kamieniowanie,
a nastêpnie cios toporem. Wiêkszo�æ obrazów, na których jest przedstawiony �w.
Maciej, przedstawia go z siekier¹ lub z halabard¹.

Relikwie �w. Macieja mia³a odnale�æ wed³ug podania �w. Helena, cesarzowa,
matka Konstantyna Wielkiego. W czasach pó�niejszych mia³y zostaæ rozdzielone
dla wielu ko�cio³ów. S¹ one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bo¿ej Wiêkszej,
w Trewirze w Niemczech i w ko�ciele �w. Justyny w Padwie. W Trewirze kult �w.
Macieja by³ kiedy� bardzo rozwiniêty. �w. Maciej jest patronem Hanoweru oraz
m.in. budowniczych, kowali, cie�li, stolarzy, cukierników i rze�ników oraz alkoho-
lików i chorych na ospê. Wzywaj¹ go niep³odne ma³¿eñstwa oraz ch³opcy rozpo-
czynaj¹cy szko³ê.

W ikonografii przedstawiany jest �w. Maciej w d³ugiej, przepasanej tunice i w
p³aszczu. Jego atrybuty: halabarda, ksiêga, krzy¿; kamienie, miecz, topór, w³ócz-
nia - którymi mia³ byæ dobity.

14 maja
wspomnienie �w.Macieja Aposto³a


