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 Liliowe bzy, liliowe sny
i wiosenny uśmiech liliowy, 
i rozśpiewane pachnace dni, 
i świat upojny, majowy. 

Wśród bzów słowika słodki 
śpiew
i urok konwalii biały, 
śnieżną, majową zieleń drzew
welonem mgły owiały. 

Kasztanów biel, jeziora ton
i kwiaty w traw zieleni, 
majowy dzień i wiosny woń
dziś serce w śpiew przemienił. 

NABOŻEŃSTWA  MAJOWE  
W TYGODNIU 
PO MSZY ŚW. O GODZ.  
17. 00
W NIEDZIELĘ PO MSZY ŚW. 
 O GODZ.  8. 00



01. 05. 2020
PIERWSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA
MSZE  ŚW.  O GODZ.  7. 30 i 17. 00
Po  Mszy  św.   o  godz.   7.  30
Nabożeństwo  do  Naj.  Serca  Pana
Jezusa. 

02. 05. 2020
NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY
  KRÓLOWEJ  POLSKI
Zgoda Kongregacji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny  Sakramentów  na
przeniesienie w roku 2020 obchodu z
dnia  3  maja,  ze  względu  na
przypadającą niedzielę wielkanocną. 

MSZA  ŚW.  O GODZ.  7. 30  i  10. 30

,,  Błogosławiona  jesteś,  córko,  przez
Boga Najwyższego, spomiędzy 
wszystkich niewiast na ziemi". 
Słowa  dzisiejszego  psalmu
responsoryjnego, przywodzące na myśl

Pozdrowienie  Anielskie,  pochodzą  ze
starotestamentalnej  Księgi  Judyty.  Tak
tytułową  bohaterkę  przywitał  Ozjasz,
naczelnik  oblężonej  przez
Asyryjczyków  górskiej  twierdzy
Betulii,  gdy  przyniosła  mu  głowę

zabitego  przez  siebie  asyryjskiego
wodza  Holofemesa.  Wydawało  się,  że
nic i nikt nie zdoła się oprzeć potędze
króla  Nabuchodonozora  i  wojskom
prowadzonym  przez  Holofernesa  w
dziele  podboju  świata.  Kiedy
Judejczycy  stawili  mu  opór  w  swojej
twierdzy  Betulii,  ich  sytuacja  była
beznadziejna,  a  na  widok  olbrzymich
wojsk  wroga  otaczających  miasto  ,,
upadli  na  duchu".  Ocaliła  ich  Judyta,
młoda  i  piękna,  pobożna  wdowa.
Najpierw  żarliwie  się  modliła  i
pokutowała,  a potem poszła do obozu
wroga  i  zabiła  Holofernesa  w  ten
sposób łamiąc  moc  Asyryjczyków.  To
było wielkie zwycięstwo. 
Maryja także często przedstawiana jest
jako  Ta,  która  zwycięża.  Dziewica
Niepokalana  depcząca  głowę  węża.
Matka  Boża  Łaskawa łamiąca  strzały.
Znamy  gotyckie  wizerunki  Madonny
na  lwie.  Obrazy  Matki  Boskiej
Zwycięskiej.  Śpiewamy  o  Hetmance
naszego  narodu  wyrażając  nasze
głębokie  przekonanie,  że  Matka  Boża
pokonuje  to,  co zagraża Jej  dzieciom.
Jej  zwycięstwo  wypływa  z  wiary  w
miłującego Boga, która nie załamała się
nawet  pod krzyżem Syna.  Maryja  ufa
Bogu  -  i  dlatego  potrafi  znajdować
rozwiązania  tam,  gdzie  nikt  inny  nie
umie  ich  dostrzec,  zachować  nadzieję
tam,  gdzie  inni  wpadają  w  rozpacz.
Doświadczyliśmy tego wielokrotnie  w
trudnych momentach naszej historii. To
nie  przypadek,  że  tak  wielką  rolę  w
nieodległych  czasach  odegrali  ci,
którzy byli Jej oddani - św. Jan Paweł II
oraz  sługa  Boży  kardynał  Stefan
Wyszyński, do którego beatyfikacji się
przygotowujemy. 



 Jest to kolejny znak, że Maryja - jak
mówi  dzisiejsza  prefacja  -  ,,   Otacza
macierzyńską miłością Naród, który Ją
wybrał na swoją Królową, broni go w
niebezpieczeństwach,  udziela  mu
pociechy w utrapieniach i wspiera go w
dążeniu  do  wiecznej  ojczyzny,  aż
nadejdzie  pełen  blasku dzień  Pański".
Kim  dla  nas  jest  Królowa  Polski?
Nostalgicznym  wspomnienie,  reliktem
dawnych  dobrych  czasów,  a  może
źródłem  pobożnych  przeżyć?Czy
potrafimy  przyjąć  Ją  jako  dar  nie  na
kiedyś,  ale  na  teraz.  Czy  zechcemy
odrzucając  pesymizm,  narzekanie  na
trudne  czasy  i  tęsknotę  za  tym,  co
minęło,  szukać  wraz  z  Nią  nowych
rozwiązań, które dziś przyniosą pokój i
ocalenie Jej ludowi. 
Maryjo, Królowo Polski, wierzymy, że
wciąż nad nami czuwasz. Wskazuj nam
drogi  ocalenia  na  miarę  dzisiejszych
czasów.  

I  CZYTANIE  Ap 11, 19a
Wielki znak ukazał się na niebie. 

II  CZYTANIE  Kol 1, 12-16
Bóg  nas  przeniósł  do  królestwa
swojego Syna. 

EWANGELIA  J 19, 25-27
Oto Matka twoja. 

03. 05. 2020
4  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  
J 10, 1-10
NIEDZIELA   PASTERZA
,,  Woła on swoje owce po imieniu". 

Niedziela  Dobrego  Pasterza  często
nasuwa nam na myśl sceny sielankowe.
Wyobrażamy sobie schludnego pasterza

z kijem w ręku siedzącego spokojnie na
bujnej,  zielonej  łące  w  otoczeniu
czyściutkich,  posłusznych  owieczek.
Piękny  obraz.  Jednak  ten  obraz  jest
niezupełnie  zgodny  z  rzeczywistością,
ponieważ  pasterz,  jak  i  jego  owce  są
często niezbyt  czyści,  a  już na pewno
nie  żyją  w  idealnym  spokoju.  Jezus
użył obrazu owiec i owczarni, a także
nazwał  siebie  ,,  dobrym
pasterzem"zaraz po tym, jak faryzeusze
odrzucili  i  usunęli  z  synagogi
niewidomego,  którego  dopiero  co
uzdrowił.  Chciał  upomnieć  ich  ,,
pasterzy",  czyli  przywódców  ludu,
ponieważ nie dbali o powierzony sobie
lud.  Prawdziwy  pasterz  zna  dobrze
swoje  owce  i  prowadzi  je  troskliwie.
Owce  rozpoznają  jego  głos  i  idą  za
nim.  A Jezus,  dobry  pasterz,   ,,  daje
życie swoje za owce". Możemy słowa
Jezusa  odczytać  jako  wyrzut  pod
adresem  faryzeuszy,  ale  możemy  też
wydobyć  z  nich  naukę  dla  siebie.
Każdy  z  nas  w  pewien  sposób  jest
pasterzem ludu Bożego. 



 Wszyscy  jesteśmy  wezwani,  by
troszczyć  się  o  siebie  nawzajem  -  w
więc by troszczyć się o ten lud, idąc w
ślad  za  Jezusem,  naszym  pasterzem.
Naszą ,, trzodą" mogą być nasze dzieci
czy  wnuki,  rodzice,  wspólnota.
Możemy  być  dyskretnymi  pasterzami
przyjmując  życzliwie  nowych
sąsiadów,  a  nawet  wprowadzając  w
obowiązki  nowych  pracowników.
Jednak  niezależnie  od  tego,  z  kogo
składa się nasza trzoda, pamiętajmy, że
te owoce należą do Jezusa, a nie do nas.
On  ceni  sobie
każdą  z  nich  i
chce,  abyśmy
byli  dla  nich
odbiciem  Jego
ofiarnej  miłości.
,,  Jak  dobrze
znam  maje
owce?  Czy
znam po imieniu
swoich  kolegów
z pracy, ludzi, z
którymi  angażuję  się  w  parafii?Czy
wiem,  z  jakimi  problemami  borykają
się  moi  najbliżsi?"  Czasami  jesteśmy
tak  zajęci  własnymi sprawami,  że  nie
zauważamy bólu,  zmęczenia  czy  lęku
tych,  których  mamy  tuż  obok  siebie.
Jednak  idąc  za  przykładem  Jezusa
starajmy  się  odkładać  na  bok  swoje
troski,, , wołać nasze owce po imieniu"
i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Może
nawet  zdołamy  poprowadzić  je  na
spokojne miejsca. 

I  CZYTANIE  Dz 2, 14a. 36-41
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem. 

II  CZYTANIE  1 P 2, 20b-25

Nawróciliście  się  do  Pasterza  dusz
waszych. 

EWANGELIA  J 10, 1-10
Jezus jest brama owiec. 

06. 05. 2020
ŚW.   APOSTOŁÓW   FILIPA  I
JAKUBA

FILIP   -  pochodził  z  Betsaidy,
miejscowości  położonej  nad  jeziorem
Genezaret.  Początkowo  był  uczniem

św.  Jana
Chrzciciela.
Wymieniany
w  Ewangelii
wiele  razy.
Miał  głosić
naukę
Chrystusa  w
krainie Partów
i  w  Grecji.
Tradycja
podaje,  że

został  ukrzyżowany,  a  następnie
ukamienowany  w  Hierapolis  za
panowania cesarza Domicjana (81-96). 
JAKUB  MŁODSZY  -  pochodził  z
Nazaretu,  a  będąc  synem  brata  lub
siostry  św.  Józefa,  był  krewnym
Chrystusa.  Kierował  gminą
chrześcijańską  w  Jerozolimie  i
podobnie  jak  św.  Piotr  cieszył  się
wielkim  autorytetem.  Jest  autorem
listu,  w którym szczególnie podkreślił
znaczenie  sakramentu  namaszczenia
chorych  oraz  rolę  uczynków
wynikających  z  żywej  wiary.  Poniósł
śmierć  męczeńską  w  62  roku  jako
pierwszy z apostołów, strącony z ganku
świątyni, a następnie ukamienowany. 



07. 05. 2020
PIERWSZY    CZWARTEK
MIESIĄCA
ADORACJA  OD  GODZ.  16. 00
Modlimy się za kapłanów, oraz o nowe
powołania zakonne i kapłańskie. 

10. 05. 2020
5  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  J
14, 1-12

,, Niech się nie trwoży serce wasze". 
Jezus  właśnie  zapowiedział  zdradę
Judasza i zaparcie się Piotra. Uprzedził,
że  jeszcze  tylko  krótki  czas  będzie  z
uczniami.  Apostołowie  czują,  że
wydarzy się coś strasznego. Są ludźmi
mocno  stąpającymi  po  ziemi,  dobrze
znają  złość  faryzeuszy  i  uczonych  w
Piśmie, są przerażeni. Naturalnie, że są
przerażeni,  każdy  na  ich  miejscu
przeżywałby bojaźń i trwogę. Ale Jezus
mówi: Pokój wam. Nie bójcie się!Stara
się  podnieść  ich  na  duchu,  ponieważ
wie,  że  odchodzi  z  tego  świata  i
poczują  się  opuszczeni.  Chce  też
przekazać  im  w  tych  słowach  coś
więcej, 
Nigdy was nie opuszczę, nawet jeśli nie
będziecie  mogli  doświadczać  mojej
obecności  w  taki  sposób,  do  jakiego

przywykliście.  I jeśli  nawet nie mogą
tego teraz zrozumieć, to dany imbędzie
czas, gdy mocą Ducha Świętego pojmą
Jego słowa i uwierzą, że chociaż nie ma
Go już w ludzkim ciele, to jednak jest
stale  obecny  wśród  nich.  Obecny  w
Eucharystii,  obecny  w  braciach  i
siostrach  w  wierze.  Muszą  tylko
nauczyć się obcować z Nim w ten inny
sposób.  I  my,  jak  pierwsi  uczniowie,
przeżywamy  w  swoim  życiu  różne
nowe sytuacje, w których nachodzą nas
wątpliwości,  czy  Jezus  rzeczywiście
jest  z  nami.  Rytm  życia,  do  którego
byliśmy  przyzwyczajeni  zostaje
zakłócony.  Najmłodsze  dziecko
wyjeżdż  na  studia  i  zostajemy  sami.
Najlepiej zarabiająca osoba w rodzinie
traci  prace  i  zaczynają  się  problemy.
Pojawia się choroba albo inne kłopoty.
Jak trudno dostrzec obecność Jezusa w
takich chwilach. Uchwyćmy się wtedy
mocno Jego słów,  aby przeniknęły  aż
do serca:  ,, Niech się nie trwoży serce
wasze.  Wierzcie  w  Boga!  i  we  Mnie
wierzcie!". 

I  CZYTANIE  Dz 6, 1-7
Wybór pierwszych diakonów. 

II  CZYTANIE  1 P 2, 4-9
Powszechne  kapłaństwo. 

EWANGELIA  J 14, 1-12
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 

14. 05. 2020
ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

Dzieje  Apostolskie  mówią,  że  św.
Maciej  towarzyszył  Jezusowi  od  dnia
Jego chrztu. Kiedy trzeba Było wybrać
jednego z apostołów na miejsce zdrajcy



,,  Trzeba  więc  aby  jeden  z  tych  ludzi,
którzy przebywali z nami przez cały czas,
Kiedy  Pan  Jezus  działał  wśród  nas,
począwszy  od  chrztu  Janowego  aż  do
dnia,  w  którym  został  wzięty  do  nas  -
trzeba właśnie, aby jeden z tych stał się
wraz  z  nami  świadkiem  Jego
Zmartwychwstania".  Kandydatów  było
dwóch;  Barsaba  i  Maciej,   los  padł  na
Macieja.  Naocznymi  świadkami  tego
zdarzenia  było  około  stu  dwudziestu
ludzi.  Zgodnie  ze  starą  tradycją,  którą
przekazuje  nam  św.  Klemens  z
Aleksandrii,  św.   Maciej  był  jednym  z
siedemdziesięciu dwóch uczniów Jezusa,
na których później zstąpił Duch Święty.
Św.  Klemens  pisze,  że  największą
zasługą św. Macieja było wprowadzenie
do  życia  kościelnego  i  klasztornego
daleko  posuniętej  wstrzemięźliwości  i
umartwień  cielesnych.  Źródła  greckie
podają, że św.  Maciej został umęczony
w Kolchidzie, krainie Azji Mniejszej, nad
brzegami  Morza  Czarnego,  na  południe
od gór Kaukazu. 

17. 05. 2020
6  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   J
14, 15-21
,,  Ja  zaś  będę  prosił  Ojca,  a  innego
Parakleta da wam". 

Nikt nie powinie pozostać sam w obliczu
zarzutów,  musi  być  ktoś,  kto  zapewni
oskarżonemu uczciwy proces, kto stanie
przy  nim  i  pomoże  mu  zachować
godność  i  odwagę  wobec  oskarżycieli.
Tak Jezus opisuje w dzisiejszej Ewangelii
rolę  Ducha  Świętego.   Greckie  słowo
parakletos    
oznacza  właśnie  obrońcę,  adwokata  lub
radcę  prawnego.  Jest  to  tym  bardziej
znamienne,  gdy przypomnimy sobie,  że
Pismo  Święte  nazywa  diabła  ,,
oskarżycielem  braci  naszych".   Jak
wspaniałym  darem  jest  dla  nas  Duch
Święty!  Nie  musimy  samotnie  stawiać
czoła oskarżeniom diabła. Jezus udzielił
nam  Ducha,  abyśmy  mogli  oprzeć  się
kłamstwom złego.  Dał nam najlepszego
Adwokata. Kogoś, kto zapewnia nas, że
otrzymaliśmy przebaczenie i przypomina
o  tym,  że  Bóg  nas  kocha.  Kogoś,  kto
widzi  nie  tylko nasze grzechy i  upadki,
ale  również  rzeczywiste  pragnienia
naszych  serc  -  i  nigdy  z  nas  nie
zrezygnuje. Zawsze pamiętajmy o Duchu
Świętym,  naszym  Obrońcy,  zwłaszcza
gdy przychodzą nam do głowy myśli, że
do niczego się nie nadajemy, lub że Bóg
postawił już na nas krzyżyk. Pamiętajmy
o  Nim,  gdy  ogarnia  nas  zwątpienie  w
dobroć  Boga  i  Jego  plan  wobec  nas  i
naszych bliskich. Postanówmy sobie,  że
każdego  dnia  znajdziemy  chwilę  na
wsłuchiwanie  się  w  głos  Ducha
Świętego.  Pozwólmy Mu by przekonał
nas,  że  należymy do Chrystusa  i  nikt
nie jest w stanie wyrwać nas z Jego rąk.



I  CZYTANIE Dz 8, 5-8. 14-17
Apostołowie  wkładali  ręce,  a  wierni
otrzymywali Ducha Świętego. 

II  CZYTANIE  1 P 3, 15-18
Znaczenie śmierci Chrystusa. 

EWANGELIA  J14, 15-21

Będę  prosił  Ojca,  a  da  wam  Ducha
Prawdy. 

22. 05. 2020
Pierwszy   dzień  Nowenny  do  Ducha
Świętego. 

24. 05. 2020
WNIEBOWSTĄPIENIE    PAŃSKIE
Dz 1, 1-11
,,  Panie,  czy  w  tym  czasie  przywrócisz
królestwo Izraela?". 

Po trzech latach wędrowania z Jezusem,
bycia świadkami Jego pojmania, procesu
i  ukrzyżowania,  po  spotkaniu  ze
Zmartwychwstałym i czterdziestu dniach
Jego  pełnych  Ducha  pouczeń,
Apostołowie  wciąż  przeżywają
wewnętrzny  zamęt.  Pytają  Jezusa,  czy
może teraz zamierza przegnać Rzymian i
przywrócić  dawną  chwałę  Izraelowi.
Przesłanie Jezusa jeszcze do nich w pełni
nie dotarło. Także i my dzisiaj stawiamy
podobne pytania; ,, Panie, kiedy wreszcie
zamierzasz przyjść i wszystko naprawić?
Kiedy położysz kres wojnom i nędzy?''.

W  odpowiedzi  Jezus  mówi  swoim
Apostołom  i  nam;  ,,  Owszem,
przyszedłem założyć królestwo Boże - ale
chcę,  żebyście  wy  pomogli  Mi  je
budować".   Dzisiejszy  dzień  jest
szczególną  okazją,  by  wywyższać
Jezusa ,,  przy dźwiękach trąby". Jednak
świętując  Jego  wniebowstąpienie,  nie
możemy zapomnieć o tym, co tuż przed
tym  wydarzeniem  powiedział;  ,,
Będziecie  moimi  świadkami"  oraz  ,,
Idźcie  więc  i  nauczajcie  wszystkie
narody".  Jezus  wstąpił  do  nieba,  ale
budowanie  Jego  królestwa  trwa  -  a  On
pozostawił  je  w  naszych  rękach.
Żebyśmy  mogli  sprostać  tej
odpowiedzialności,  dał  nam  Ducha
Świętego.  Potrzebujemy  Ducha,  aby
naszym  próbom  głoszenia  Ewangelii,
przeciwstawiania  się  grzechowi  i
wspierania  ubogich  towarzyszyła  Boża
miłość  i  łaska.  Nie  jest  to  takie  trudne.
Głoszenie  Ewangelii  polega  czasami  na
tak prostych gestach,  jak zapewnienie o
modlitwie znajomego, który zmaga się z
problemem, lub podzielenie się tym, jak
Bóg  pomógł  nam  w  trudnej  sytuacji.
Przeciwstawianie  się  grzechowi  może
oznaczać modlitwę o czyjeś nawrócenie
lub dołożenie starań, by nasz dom stał się
miejscem,  w  którym  panuje  zgoda  i
pokój.  Tak,  Jezus  zamierza  przywrócić
swoje królestwo. I  chce to  czynić także
poprzez nas. 

I  CZYTANIE  Dz 1, 1-11
Uniósł  si e w ich obecności w górę. 

II  CZYTANIE  Ef 1, 17-23
Bóg  posadził  Chrystusa  po  swojej
prawicy. 

EWANGELIA  Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i
na ziemi. 



26. 05. 2020
DZIEŃ  MATKI

W tym dniu modlimy się  za wszystkie
matki
z okazji przypadającego ich święta. 

Maj - to życie, maj - to kwiaty;
Bzy, konwalie, róże, bratki. 
Maj w uczucia tak bogaty!
Maj, to także Święto Matki. 

Maj - to siły, zapał młodość, 
To zamiary, sny, marzenia. 
Maj - to odmłodzona starość, 
Maj - to także są wspomnienia. 

To wspomnienia dni minionych;
Pomazana bajek kartka, 
Nos rozbity, klosz stłuczony, 
A w pośrodku tego - Matka!

Matka - a z nią ciepło, cisza. . . 
Nos nie krwawi, klosz znów cały, 
I po książce nikt nie pisze, 
Cały Świat znów doskonały!

Dziś, choć sama jestem matką, 
Wciąż tak samo tęsknię za nią, 
Ona dla mnie do ostatka
Będzie cichą tą przystanią. 

30. 05. 2020
ŚW.  JANA  SARKANDRA
Patrona  naszej  diecezji. 

Postać św. Jana Sarkandra od wieków
znana była wiernym na terenie Śląska
Cieszyńskiego.  Wraz  z  utworzeniem
nowej diecezji kult świętego rozszerzył
się na cały obszar bielsko-żywieckiego
Kościoła.  Rok 2020 w naszej  diecezji
ogłoszony  został  przez  bp.  Romana
Pindla   Rokiem św.  Jana Sarkandra z
okazji  400.  rocznicy  męczeńskiej
śmierci. 
Św.  Jan  urodził  się  w  1576  r.  w
Skoczowie,  po  przedwczesnej  śmierci
ojca, Czecha z pochodzenia, w 12 roku
życia  wyjechał  z  rodziną  na  Morawy.
Tam uczęszczał do szkoły parafialnej, a
po  jej  ukończeniu  do  kolegium
jezuickiego.  Już  wtedy  odznaczał  sie
nabożeństwem  do  Matki  Bożej.  W
1597  roku  rozpoczął  studia  na
jezuickim uniwersytecie  w Ołomuńcu.
Po dwóch latach  je  przerwał,  gdyż w
mieście zamknięto - z powodu zarazy -
wszystkie  szkoły.  Kontynuował  je
potem w Pradze i tam w 1603 r. uzyskał
magisterium.  Wtedy  też  postanowił
zostać  księdzem.  Rozpoczął  studia
teologiczne  w  Grazu  i  w  1609  r.   w
Brnie  przyjął  święcenia  kapłańskie.
Pracował  w  parafiach  w  Opawie,
Unczowie,  Chorwatach,  Nowym
Mieście i Boskovicach. Ostatnią jego 



parafią  był  Holeszów,  gdzie  był
proboszczem. Podczas buntu protestanckiej
szlachty czeskiej przeciw Austrii doszło do
prześladowań duchownych katolickich.  W
lutym 1620 r. na Morawy wtargnęło wojsko
polskie  lisowczycy,  którzy  pustoszyli
majątki  szlachty  protestanckiej.  Jan
zgromadził  w  kościele  niemal  wszystkich
mieszkańców  Holeszowa.  Wyszedł
naprzeciw żołnierzom z procesją, wierząc,
że  uszanują  oni  Najświętszy  Sakrament  i
nikogo  nie  skrzywdzą.  I  faktycznie
oszczędzili  Holeszów  i  poszli  dalej.
Tymczasem  protestanci  oskarżyli  Jana  o
sprowadzenie  polskiego  wojska  na
Morawy.  Wkrótce  został  pojmany  i
osadzony  w  więzieniu  w  Ołomuńcu.  Do
końca życia modlił się za swoich oprawców
i godnie znosił straszliwe cierpienia. Zmarł
na skutek doznanych obrażeń 17. 03. 1620r.
Pochowano  go  w  pobliskim  kościele
Wniebowzięcia  NMP.  Obecnie  jego
relikwie  znajdują  się  w  katedrze  w
Ołomuńcu.  Papież  Pius  IX  ogłosił  go
błogosławionym  w  1859  r.  Kanonizacja,
której  dokonał Jan Paweł  II  w Ołomuńcu
21  maja  1995rstała  się  okazją  do  wizyty
papieskiej w Skoczowie. 

31. 05. 2020
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO  Dz 2,
1-11
,,  Wszyscy  zostali  napełnieni  Duchem
Świętym". 

Zstąp, Gołębica, Twórczy Duch, 
byś myśli godne wzbudził w nas
ku Tobie wznosim wzrok i słuch, 
spolnie żyjący, wzrośli wraz. 

Który się zwiesz Biesiadą dusz, 
Wszechmogącego Boży dar, 
płomieniem duszom piętno włóż, 
przez czułość serc, zdrój żywy, żar, 
zbrój nas we siedem darów łask, 
Prawicą Ojca ojce wskrzesz, 
w Obrzędzie roztocz wieszczy blask, 
we Słońce dusze w lot Twój bierz. 

Zestąp, Światłości, w zmysłów mrok, 
dobądź serc naszych zapał z łon, 
by człowiek przemógł cielska trok
i mocen wzniósł się męski ton. 

Odwołaj wroga z naszych dróg, 
w pokoju pokój zbawczy nam, 
powiedziesz nas Wieszczący Bóg, 
przejdziemy cało złość i kłam. 

Zwól przez Cię w Tobie Ojca znać, 
zwól, by był przez Cię poznan Syn, 
zwól w Tobie Światłość światu dać, 
zwól z Wiarą wieków podjąć CZYN. 
                          /S. Wyspiański /
Przed  swoim wstąpieniem do nieba  Jezus
zapowiedział  Apostołom,  że  zostaną  ,,
ochrzczeni  Duchem  Świętym".  Tak  więc
wraz z Maryją ,, trwali oni jednomyślnie na
modlitwie".  I  we właściwym czasie Duch
Święty przyszedł w wichrze i ogniu, dając
im odwagę do głoszenia Ewangelii. To, co
wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy, jest
przepiękną  historią  o  mocy  Bożej
przemieniającej serca Apostołów. Działanie
Ducha  Świętego  w  ich  życiu  nie
ograniczyło się tylko do tego jednego dnia.
Potrzebowali  ciągłego  zanurzania  się  w
Duchu  Świętym,  aby  stale  od  nowa
otrzymywać  coraz  więcej  łaski  i  mocy
Bożej.  Księga  Dziejów  Apostolskich
przynajmniej  siedem razy  odnotowuje,  że
Apostołowie  zostali  napełnieni  Duchem
Świętym. My także, choć otrzymaliśmy już
Ducha  Świętego  na  chrzcie,  stale
potrzebujemy mocy Ducha i Jego darów, by
iść za Panem i głosić Dobrą Nowinę. Jezus
wiedział,  jak  bardzo  będziemy
potrzebowali Jego Ducha i dlatego na długo
przed  wniebowstąpieniem  zachęcał
uczniów  do  modlitwy  o  ten  dar;  ,,  Jeśli
więc wy umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba
udzieli  Ducha  Świętego  tym,  którzy  Go
proszą".  Bóg wciąż  pragnie  udzielać  nam
nowych  darów!  Pójdźmy  dziś  za
przykładem Apostołów. 



Uwierzmy  w  Bożą  obietnicę  Ducha  i
módlmy się o Niego z wiarą. Módlmy się
nie tylko dziś, w tę wyjątkową uroczystość,
ale codziennie. Prawdopodobnie nie pojawi
się wicher ani ogień, ale Duch przyjdzie do
nas w nowy, nieoczekiwany, a może nawet
nadzwyczajny  sposób  -  nie  tylko  dla
naszego  dobra,  ale  dla  dobra  całego
Kościoła. 

I  CZYTANIE  Dz 2, 1-11
Wszyscy  zostali  napełnieni  Duchem
Świętym. 

II  CZYTANIE  1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan. 

EWANGELIA  J 20, 19-23
Jezus daje Ducha Świętego. 

CHWALCIE  ŁĄKI  UMAJONE . . . 
Roznosi  się  w  maju  ta  krótka,  cztero-
zwrotkowa  pieśń  w  naszych  kościołach,
kaplicach  i  przed  przydrożnymi
kapliczkami  z  racji  nabożeństw
majowych.  Urzeka  melodią,  ujmuje
słowami.  Tekst  napisał  jezuita  Karol
Antoniewicz  (1807-1852),  będąc  jeszcze
w nowicjacie w Starej Wsi koło Brzozowa
na  Podkarpaciu,  między  rokiem  1839  a
1842. Być może słowa pieśni zrodziły się
przed  tamtejszą  figurą  Matki  Bożej
Nowicjackiej,  niewielką  statuetką,  która
jest  kopią  figurki  loretańskiej.  To  przed
nią  autor,  jak  sam pisze,  przez  dwa lata
nowicjatu  codziennie  modlił  się  .  Wśród
licznych  wotów,  które  ozdabiają  małą
figurkę, znajduje się jego ślubna obrączka.
Zanim  ów  szlachcic,  prawnik,  czynny
uczestnik  powstania  listopadowego
wstąpił  do  jezuitów,  miał  żonę  Zofię  i
piątkę  dzieci.  Gdy  dzieci  przedwcześnie
umarły,  Antoniewiczowie  zmienili  swój
dwór w Skwarzawie w szpital i szkołę, a
wkrótce  potem  oboje  podjęli  decyzję  o
wstąpieniu  na  drogę  życia
konsekrowanego.  Karol  jako  ksiądz

szybka  stał  się  cenionym,  chętnie
słuchanym  kaznodzieją  i  misjonarzem
ludowym. Zmarł w wieku 45 lat podczas
epidemii  cholery.  Oprócz   Pieśni
majowej ,  napisał wiele innych znanych i
do dziś śpiewanych pieśni religijnych jak:
Nie opuszczaj nas; Panie, w ofierze Tobie
dzisiaj  składam;Biedny,  kto  Ciebie  nie
zna;  albo  utwór  powstały  tuż  przed
wstąpieniem  do  zakonu;  W  krzyżu
cierpienie,  w  krzyżu  zbawienie.   Z
ułożonych przez niego pieśni  i  rozważań
wypływają  jego  osobiste  doświadczenia
duchowe - łaska przeżywania dziecięctwa
Bożego,  akceptacja  cierpienia,  które  w
Chrystusie  staje  się  drogą  do  zbawienia
oraz  płomienna  miłość  do  Matki  Bożej.
Autorem melodii, która również powstała
w  Starej  Wsi,  jest  inny  jezuita,  Michał
Mycielski  (1826-1906).  On podobnie  jak
Karol  Antoniewicz,  był  szlachcicem,
prawnikiem  i  miał  wcześniej  żonę.  Gdy
żona zmarła, sam wstąpił do jezuitów. Był
kaznodzieją,  misjonarzem  ludowym,
dwukrotnie  pełnił  funkcję  prowincjała.
Pieśń majowa,  jak nazwał ją autor, dość
szybko  zdobyła  popularność  wraz  z
rozpowszechnieniem  się  nabożeństwa
majowego,  które  w  Polsce  zaczęto
odprawiać  w  połowie  XIX  wieku.  Jako
pierwsi  wprowadzili  je  jezuici  w
Tarnopolu  w  1838  roku.  Od  1852  roku
nabożeństwo  odprawiano  uroczyście  w
kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a
30 lat później było już bardzo popularne w
całym  kraju.  Zaliczana  jest  do  pieśni
pochwalnych a jej melodia jest spokojna i
pogodna.  Autor,  który  w  czasie  pisania
tekstu  miał  okazję  podziwiania
przepięknych  krajobrazów  Pogórza
Dynowskiego,  zwraca  się  do  całej
przyrody,  by  wraz  z  ludźmi  wysławiała
Maryję - najpiękniejszą i wywyższoną nad
anioły.  Śpiewajmy  tą  pieśń  na
nabożeństwach  majowych,  w  domach,
nućmy  w  drodze  do  pracy,  czy  na
spacerze,  a  cała  przyroda  będzie  się
włączać w nasze wołanie i śpiewać razem
z nami.     



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
MAJ 2020

1.05.2020 I Piątek
7.30   +Ludwika Sołczykiewicz
17.00 +Anna Gluza i Piotr Olma
2.05.2020 I Sobota NMP Królowej 
Polski
7.30 +Jadwiga i Karol Handzlik
10.30 +Stefania Kućka
17.00 +Tadeusz Honkisz

3.05.2020 NIEDZIELA
8.00 +Hermina Byrska w r. śm.
          Za Parafian
10.30 +Edward Gacek z żoną Marią
i synem Piotrem
4.05.2020 Poniedziałek
17.00.+Ks. Bronisław Owcarz
5.05.2020 Wtorek
17.00. +Bronisław Lasek z żoną 
Bernardyną synem Władysławem
6.05.2020 Środa
Msza Św. ZBIOROWA
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Franciszek Knapek, 
Weronika Żurek,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz,Natalia Reczko,Anna
Rozmus Helena Ciurla,Stanisław 
Wróbel,Janina Pawica,Maria 
Malarz,Janina Wołek,Józef 
Mydlarz,Adam Kaczmarczyk
7.05.2020  Czwartek
17.00 Msza Św.+Jan i Zofia 
Skrudlik
8.05.2020  Piątek
17.00 Msza Święta +O. Alojzy 
Chojna

9.05.2020 Sobota
17.00 Msza Św. +Bronisław Janosz 
w 10r śm

10.05.2020 NIEDZIELA
8.00     Msza Św. +Maria i Henryk 
Jurowski
1030.   Msza Św.     Za Parafian      
11.05.2020 Poniedziałek 
17.00  Msza Św. +Stanisław Kućka 
z żoną Stefanią
12.05.2020 Wtorek 
17.00 Msza Św. +Józef Szaliga z 
żoną Franciszką
13.05.20202  Środa
17.00   Msza Święta ZBIOROWA    
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz, Natalia 
Reczko,Anna Rozmus,Helena 
Ciurla,Stanisław Wróbel,Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina 
Wołek,Józef Mydlarz,+Adam 
Kaczmarczyk,
14.05.2020  Czwartek
17.00+Józef Kołodziejczyk z 
synową
15.05.2020  III Piątek miesiąca-
Miłosierdzie Boże
17.00 Msza Święta  Do Bożego 
Miłosierdzia o łaskę dla nas,naszych
rodzin, Ojczyzny i całego świata. 
Od czcicieli Bożego Miłosierdzia
16.05.2020 Sobota
17.00  Msza Święta +Jan i 
Katarzyna Łyczko



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
MAJ 2020

17.05.2020 NIEDZIELA
8.00 Msza Święta    +Emilia 
Jurowska w r. śm. z mężem 
Stefanem
Stefania i Ignacy Piekiełko
10.30.Msza Święta +Henryk Bąk w 
r. śm.                              
Za Parafian              
18.05.2020 Poniedziałek
17.00    Msza Święta +Stefania 
Laszczak z mężem Józefem
19.05.2020 Wtorek 
17.00  Msza Święta +Urszula 
Koralewska z wnukami Piotrem i 
Pawłem,              Krzysztof 
Koralewski 
20.05.2020 Środa 
17.00  Msza Święta ZBIOROWA
+Stefania Kućka,Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak,
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz, Natalia Reczko, 
Anna Rozmus,Helena Ciurla, 
Stanisław Wróbel, Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina 
Wołek,Józef Mydlarz, Adam 
Kaczmarczyk,Stanisława Harmata z
rodziną,Franciszka Gabryś z mężem
Kazimierzem, Janina Łapczyńska.
21.05.2020 Czwartek
17.00Msza Święta +Stanisław 
Jurzak z żoną Wilhelminą
22.05.2020 Piątek
17.00  Msza Święta Dziękczynna 
dla 4 Róży Kobiet za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę

23.05.2020 Sobota
17.00  Msza Święta +Władysław i 
Emilia Tyc

24.05.2020 NIEDZIELA 
8.00   Msza Święta  +Wiktoria 
Kasperek
10.30 Msza Święta   Za Parafian 
25.05.2020 Poniedziałek
17.00  Msza Święta +Aniela Malarz
z synem Edwardem
26.05.2020 Wtorek
17.00 Msza Święta +Andrzej i Anna
Chojna
27.05.2020 Środa
17.00 Msza Święta ZBIOROWA
+Stefania Kućka, Tadeusz Honkisz, 
Florian Jurzak,Czesława Majdak, 
Stefania Kasperek,Karol Jurzak, 
Apolonia Handzlik,Ludwika 
Sołczykiewicz, Natalia Reczko, 
Anna Rozmus, Janina ,Helena 
Ciurla,Stanisław Wróbel, Janina 
Pawica,Maria Malarz,Janina 
Wołek,Józef Mydlarz,
Adam Kaczmarczyk
28.05.2020 Czwartek
17.00  Msza Święta +Elżbieta Rapa
29.05.2020 Piątek
17.00 Msza Święta O 
Błogosławieństwo Boże w 
rodzinach 5 Róży Różańca
30.05.2020 Sobota
17.00 Msza Święta  +Teodor 
Marusza

31.05.2020 NIEDZIELA
8.00   Msza Święta Za Parafian
10.30  Msza Święta  +Aniela 
Honkisz z mężem i dziećmi


