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3 maja Ko�ció³ katolicki w Polsce obchodzi uroczysto�æ Naj-
�wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawi¹zuje ona do wa¿nych
wydarzeñ z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w
1655 r., �lubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opie-
ce Matki Bo¿ej, a tak¿e do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 50 lat
temu na Jasnej Górze prymas Wyszyñski zawierzy³ Polskê Matce
Bo¿ej.

Uroczysto�æ zosta³a ustanowiona na pro�bê biskupów polskich
po odzyskaniu niepodleg³o�ci po I wojnie �wiatowej. Oficjalnie �wiê-
to obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdzi³ je dla Ko�cio³a
w Polsce papie¿ Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r.
�wiêto zosta³o podniesione do rangi uroczysto�ci.

�wiêto wyra¿a wiarê narodu w szczególn¹ opiekê Bo¿¹, jakiej
Polacy do�wiadczali i do�wiadczaj¹ za po�rednictwem Maryi. Jej
kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przyk³adem mo¿e byæ
"Bogurodzica", najstarsza polska pie�ñ religijna, która przez wieki
pe³ni³a rolê narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze
lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bo¿ej £askawej król
Jan Kazimierz z³o¿y³ uroczyste �luby, w których m.in. zobowi¹zy-
wa³ siê szerzyæ cze�æ Maryi, wystaraæ siê u papie¿a o pozwolenie
na obchodzenie Jej �wiêta jako Królowej Korony Polskiej, a tak¿e
zaj¹æ siê losem ch³opów i zaprowadziæ w pañstwie sprawiedliwo�æ
spo³eczn¹.

Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Maryi Panny
Królowej Polski

Z dawna Polski Ty� Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!
Ociemnia³ym podaj rêkê,
niewytrwa³ym skracaj mêkê,
Twe Królestwo we� w porêkê, Maryjo!
Gdy� pod krzy¿em Syna sta³a, Maryjo!
Tyle�, Matko, wycierpia³a, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Upro� sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Z dawna Polski Ty� Królow¹, Maryjo!
Ty za nami przemów s³owo, Maryjo!
Miej w opiece naród ca³y,
Który ¿yje dla Twej chwa³y,
Niech rozwija siê wspania³y, Maryjo!

c.d. na str. 2
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Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszy³o od�piewa-

nie litanii do Naj�wiêtszej Panny. Nuncjusz apostolski doda³
do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl
siê za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzy-
krotnie powtórzyli.

Szczególne zwi¹zanie kultu Maryi, Królowej Korony Pol-
skiej, z Jasn¹ Gór¹ nast¹pi³o 8 wrze�nia 1717 r., kiedy to
dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za ko-
ronacjê Maryi na Królow¹ Polski.

Wezwanie "Królowo Polski" zosta³o na sta³e wpisane
do litanii loretañskiej w 1908 r., kiedy zezwoli³ na to papie¿
Pius X. W tym samym roku ustanowi³ on te¿ �wiêto Królowej
Polski dla diecezji lwowskiej.

Po uzyskaniu niepodleg³o�ci przez Polskê biskupi zwró-
cili siê do Stolicy Apostolskiej z pro�b¹ rozszerzenia tego

�wiêta na ca³y kraj. Jako datê zaproponowano dzieñ 3 maja,
na pami¹tkê pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowa³a
czê�æ �lubowañ króla Jana Kazimierza. �wiêto zatwierdzo-
ne zosta³o oficjalnie w 1920 r. przez papie¿a Benedykta XV.

W 300. rocznicê królewskich �lubów, now¹ ich wersjê
opracowa³ przebywaj¹cy wówczas w miejscu internowania
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyñski.

Jasnogórskie �luby Narodu - po uwolnieniu Prymasa -
z³o¿y³ uroczy�cie na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierp-
nia 1956 r. w uroczysto�æ Matki Boskiej Czêstochowskiej w
obecno�ci miliona wiernych. 10 lat pó�niej, 3 maja 1966 r.
tam w³a�nie odby³y siê centralne uroczysto�ci milenijne chrztu
Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bo¿ej
i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000
lat.

1 maja - Wspomnienie �w. Józefa Rzemie�lnika
W dniu 1 maja Ko�ció³ obchodzi wspomnie-

nie �w. Józefa Rzemie�lnika, Opiekuna Pana
Jezusa i Oblubieñca Naj�wiêtszej Maryi Panny,
który troszczy³ siê o Jezusa i Matkê Naj�wiêtsz¹,
pracuj¹c jako cie�la w Nazarecie.

W Ewangeliach niewiele mo¿emy przeczytaæ o
�w. Józefie. Widzimy go zatroskanego o los �wiêtej
Rodziny, w pokorze i cicho�ci zdobywaj¹cego w na-
zaretañskim warsztacie �rodki na jej utrzymanie. Jego
ciê¿ka praca zawsze po³¹czona by³a z wierno�ci¹
Panu Bogu. To dziêki wielkiej wierze móg³ zrozumieæ
- niepojêt¹ po ludzku - wie�æ, ¿e Maryja bêdzie Matk¹
Syna Bo¿ego, a jemu samemu zosta³a przez Boga
wyznaczona rola Jezusowego opiekuna. Józef nie pro-
testuje, nie buntuje siê, nie ucieka przed nowin¹ ca³-
kowicie zmieniaj¹c¹ jego ¿yciowe plany. Mo¿e, ko-
chaj¹c Maryjê, wymarzy³ sobie zwyczajn¹, liczn¹ ro-
dzinê, spokojn¹ pracê, staro�æ w otoczeniu dzieci i
wnuków? A jednak przyjmuj¹c do siebie brzemienn¹
Maryjê, wzi¹³ te¿ na siebie czê�æ Chrystusowego Krzy¿a.
I choæ nie doczeka³ na ziemi Mêki i Zmartwychwstania Pana
Jezusa, to jednak przez trud, ³¹cz¹c siê z cierpieniami Zba-
wiciela, ma tak¿e udzia³ w Jego zwyciêstwie nad grzechem i
�mierci¹. Jest to poniek¹d tak¿e zwyciêstwo Józefa, jego
wiary i bezgranicznego zaufania Panu Bogu, nad pokus¹ bez-
troskiego ¿ycia, w którym sprawy Bo¿e s¹ dalekie i nierze-
czywiste.

Ewangeliczny obraz Oblubieñca Maryi ukazuje, ¿e do-
bre ¿ycie - chocia¿ niekiedy z pozoru najzwyczajniejsze,
podobne do ¿ycia innych ludzi - to ¿ycie wed³ug, nieraz po
ludzku niepojêtej, woli Bo¿ej. Tak naprawdê tylko wierne wy-
pe³nianie s³owa Pana Boga mo¿e cz³owieka uczyniæ szczê-
�liwym, nawet je¿eli wi¹¿e siê z nim cierpienie. Jednak¿e
dyskretna obecno�æ �w. Józefa w ¿yciu Pana Jezusa ukazu-
je szczególn¹ warto�æ ¿ycia ziemskiego, którego nie mo¿na
zmarnowaæ. W³a�ciwie prze¿yte ¿ycie znamionuje tak¿e pra-
ca - uczciwa, solidna, dobrze wykonana, s³u¿¹ca bli�nim.

Ko�ció³ w dniu, który po�wiêcony jest refleksji nad ludzk¹
prac¹, stawia chrze�cijanom za przyk³ad Rzemie�lnika z
Nazaretu i Opiekuna Syna Bo¿ego, aby zw³aszcza w dzisiej-
szych czasach, sk³oniæ ich do zastanowienia siê nad sen-
sem, znaczeniem i celem pracy w drodze ka¿dego odkupio-
nego przez Chrystusa cz³owieka do ostatecznego zjedno-
czenia siê ze Zmartwychwsta³ym Panem w Niebie. Przez
pracê sk³adan¹ Bogu w ofierze cz³owiek ³¹czy siê z dzie³em
zbawczym Jezusa Chrystusa, który pracuj¹c w³asnymi rêka-
mi w Nazarecie, nada³ pracy znamienit¹ godno�æ. St¹d rodzi
siê dla ka¿dego z nas obowi¹zek wykonywania pracy rzetel-
nie oraz prawo ka¿dego do pracy; do spo³eczeñstwa nato-
miast nale¿y, w miarê zachodz¹cych okoliczno�ci, pomagaæ
ze swej strony obywatelom w znalezieniu sposobno�ci do
odpowiedniej pracy. Wreszcie nale¿y tak wynagradzaæ pra-
cê, aby dawa³a cz³owiekowi �rodki na zapewnienie sobie
i rodzinie godnego stanu materialnego, spo³ecznego, kultu-
ralnego i duchowego. za: www.niedziela.pl

za: www.deon.pl



�wiêci mniej znani...
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 2 maja - �wiêty Zygmunt, król i mêczennik
Zygmunt by³ synem Gundobalda, króla Burgundii (+ 516).

Jeszcze za ¿ycia ojca rz¹dzi³ czê�ci¹ pañstwa. By³ ariani-
nem. Pod wp³ywem nauk �w. Awita, biskupa Vienne, prze-
szed³ na katolicyzm (po 501 r.).

Pocz¹tkowo rz¹dy Zygmunta by³y nader pomy�lne.
Trwa³o to jednak niestety zbyt krótko. Za poduszczeniem
swojej drugiej ma³¿onki król dopu�ci³ siê zbrodni. Macocha
oskar¿y³a syna Zygmunta z pierwszego ma³¿eñstwa, Sigery-
ka, ¿e knuje przeciwko niemu zdradê stanu. Król uwierzy³
niecnej kobiecie, która w ten sposób chcia³a otworzyæ drogê
do tronu swemu w³asnemu synowi, i kaza³ w swojej obecno-
�ci Sigeryka zadusiæ. Gdy jednak pierwszy sza³ min¹³, rzuci³
siê na cia³o syna i zacz¹³ gorzko p³akaæ.

Podanie g³osi, ¿e dla odbycia pokuty za ten mord Zyg-
munt uda³ siê do klasztoru w Agaunum, w pobli¿u Szwajcarii,
który sam ufundowa³, i w charakterze mnicha prowadzi³ tam
surowe ¿ycie (522). Pisze o tym �w. Grzegorz z Tours (+
594) w swojej Historii Franków. Zbrodnia dokonana na Sige-
ryku mia³a niestety tak¿e nastêpstwa polityczne. O krew Si-
geryka upomnia³ siê jego dziadek, Teodoryk Wielki (+ 526).
Wypowiedzia³ on wojnê Burgundii. Zygmunt opu�ci³ wiêc
klasztor i uda³ siê na pole walki. Przegra³ wojnê i zosta³ zmu-
szony do ucieczki wraz z ¿on¹ i dzieæmi. W czasie po�cigu
sprzymierzony z Teodorykiem król Franków, Klodomir, po-
chwyci³ Zygmunta i wraz z rodzin¹
uprowadzi³ do Orleanu. Nastêpnie
w miejscowo�ci Culmiers wrzuco-
no wszystkich do studni, co spo-
wodowa³o ich �mieræ w 524 r.

Tradycja zachowa³a w pamiê-
ci Zygmunta jako króla pobo¿ne-
go. Chêtnie porównywano go z kró-
lem Dawidem, który dopu�ci³ siê
zbrodni, ale odpokutowa³ swój
grzech. �w. Grzegorz z Tours na-
zywa Zygmunta mêczennikiem;
jako taki te¿ odbiera cze�æ.

Cia³o �w. Zygmunta przenie-
siono do ko�cio³a opactwa �w.
Maurycego. Do dzi� spoczywa ono
tam w kosztownym i artystycznym
sarkofagu. Czê�æ relikwii z³o¿ono
w osobnym relikwiarzu, by mo¿na
je by³o wystawiæ i nie�æ w czasie
procesji. W wieku XIV i XV �w. Zyg-
munt nale¿a³ do najpopularniej-
szych �wiêtych Europy.

Szczególn¹ czci¹ otacza �w.
Zygmunta diecezja p³ocka. W roku
1166 biskup Werner przywióz³ do
P³ocka z Akwizganu jako dar ce-
sarza Fryderyka I czê�æ czaszki
�w. Zygmunta. Król polski Kazi-
mierz Wielki zamówi³ u z³otników
krakowskich kosztown¹ hermê, po-

piersie �wiêtego,
w którym umiesz-
czono tê relikwiê.
Hermê zdobi dia-
dem piastowski z
wieku XIII, ozdo-
biony szafirami,
rubinami i per³ami.
�w. Zygmunt jest
patronem miasta
P³ocka. W kate-
drze p³ockiej ma
osobn¹ kaplicê.
Jest tak¿e patro-
nem Cremony w
Lombardii i diece-
zji Monachium-
Fryzynga; wzy-
wany jako orê-
downik podczas
malarii oraz przez
chorych na prze-
puklinê.

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, w wieczór majowy
ludzie �piewali Ave Maria...
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 drogê do wielkiego celu.

Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu...
Z okazji Imienin
¿yczymy Ci wielu lat

w zdrowiu, szczê�ciu, £asce
Bo¿ej oraz wielkiej wdziêcz-
no�ci i szacunku od ludzi.
Niech Chrystus, któremu
s³u¿ysz poprzez pos³ugê
w Jego Owczarni, nagradza
Twoj¹ wierno�æ, b³ogos³a-
wi¹c Ci na ka¿dy dzieñ.
Szczê�æ Bo¿e!

Parafianie i Redakcja

za: www.brewiarz.pl
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PONIEDZIA£EK 01.05.2017
  8.00 Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej

dla ks. Proboszcza z okazji
imienin  - int. od Ró¿ Ró¿añcowych

18.00  + Jan ¯elazko (2 r. �m.)
WTOREK  02.05.2017

  8.00 ++ z rodzin Jachimowskich
i Weryñskich

 18.00  1) O b³og. Bo¿e, opiekê MB  i
zdrowie dla ks. Pra³ata Zygmunta
2) + Anna Trutkowska

�RODA 03.05.2017
MB KRÓLOWEJ POLSKI

  8.00 O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

  09.30 ++ Adam, Krystyna Trzos
11.00 ++ Maria, Stanis³aw Kurek
12.00 O potrzebne ³aski dla Ks.

Proboszcza - od Klubu Seniora
13.00 ++ Kazimierz Krzywda (10 r.�m.),

++ Stanis³aw Krzywda (8 r.�m.)
18.00 + Witold Górniak

CZWARTEK 04.05.2017
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

 08.00 O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

18.00 1) W intencji kap³anów
pracuj¹cych w naszej Parafii
2) ++ Zofia, Wojciech B³aszczak,
++ Zofia, Adam Urbanowicz

PI¥TEK 05.05.2017
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

08.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
18.00 + Stanis³aw G³adysz, + Helena

Kwiatek
SOBOTA 06.05.2017

PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA
08.00 1) O opiekê �w. Jana Paw³a II nad

nasz¹ Parafi¹
2) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

18.00 + Krystyna Nowak (5 r.�m.)
NIEDZIELA 07.05.2017

  8.00 1) ++ Stanis³aw, Stanis³awa Sowa
2) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

  9.30 + Florian Kijowski (9 r.�m.)
11.00 1) ++ Maria, Stanis³aw B³achut

2) ++ W³adys³aw, Anna, El¿bieta,
Czes³aw, Stanis³awa

12.00  W int. ks. Proboszcza o �wiat³o
Ducha �w. i potrzebne ³aski w
prowadzeniu Rodziny Parafialnej -
od pracowników kuchni

13.00 + Marta Parolus (2 r.�m.)
18.00  + Malwina Dygut � od córki Ma³gorzaty,

a tak¿e w int. ca³ej Rodziny ró¿añco-
wej o rado�æ nieba dla zmar³ych
i potrzebne b³og. dla ¿ywych

INTENCJE MSZY �W.
01.05.2016 - 07.05.2017Chwalcie ³¹ki umajone...

Miesi¹c maj, najpiêkniejszy z miesiêcy, bo to miesi¹c pierwszych kwiatów i
�wie¿ej zieleni. Wszystko w nim umajone, pachn¹ce, �wie¿e. Ten w³a�nie mie-
si¹c oddali�my Matce Bo¿ej - Naj�wiêtszej Maryi Pannie, Oblubienicy �w. Józefa.
Przez Ni¹ przyszed³ do nas Chrystus, by za Jej po�rednictwem zlaæ na nas po-
trzebne ³aski. Naj�wiêtsza Maryja Panna wyzwala nas od niezliczonych niebez-
pieczeñstw, których sami nie potrafiliby�my unikn¹æ. Ona ofiarowuje nam wszyst-
ko, co "zachowa³a w swoim sercu" . W Niej ludzko�æ znalaz³a pierwsz¹ oznakê
nadziei, tu odzyskuje j¹ ka¿dy mê¿czyzna i kobieta, ka¿de dziecko, ka¿dy m³o-
dzieniec i dziewczyna. Zwracamy siê do Niej, kiedy czujemy siê zagubieni, kiedy
chcemy wyprostowaæ kierunek ¿ycia. Ona jest "pewn¹ nadziej¹ zbawienia", która
przy�wieca po�ród trudno�ci ¿yciowych. Zwracamy siê do Niej wówczas, gdy ga-
�nie wiara w naszych sercach. Maryja jest dla nas wzorem mi³o�ci, która dojrzewa
i najpe³niej przejawia siê pod Krzy¿em Chrystusa.

Maryja jest Matk¹ naszego Narodu, który od wielu wieków czci J¹ jako swoj¹
Królow¹. Dlatego zas³uguje na to, by najpiêkniejszy miesi¹c w roku Ko�ció³ po-
�wiêci³ w³a�nie Jej. Od pocz¹tku maja bij¹ dzwony wzywaj¹c nas do gromadzenia
siê w �wi¹tyniach, przy kapliczkach przydro¿nych, by w strofach Litanii Loretañ-
skiej wy�piewaæ chwa³ê Maryi.
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My tak¿e zapraszamy na
Nabo¿eñstwa majowe.

W naszej Parafii
bêd¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.
Pierwsza majówka ju¿

31 kwietnia!

MATKO BOSKA
W POLSKI KRAJOBRAZ

WPISANA KAPLICZKAMI
W DOLI I NIEDOLI

MÓDL SIÊ ZA NAMI...
PO GÓRACH I DOLINACH

KU TWOJEJ CZCI
NIECH PIE�Ñ ECHEM SIÊ NIESIE

DO NARODU NASZEGO
NIECH POKÓJ I ZGODÊ WNIESIE.


