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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Gidelska
Nieco ponad 30 km na północny wschód od Czę-

stochowy leży wieś Gidle. We wsi liczącej około 
1,5 tysiąca mieszkańców mamy aż trzy kościoły i dwa 
związane z nimi klasztory. Jak możemy przeczytać 
na stronach sanktuarium - najwspanialszym jest ko-
ściół dominikanów pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Matki Bożej. Jego budowę 
rozpoczęto w 1612 roku 
pod kierunkiem architekta 
Jana Buszta, konsekrowano 
zaś w roku 1656. Najwięk-
szym skarbem tej świątyni, 
skarbem, dla którego opra-
wy została wzniesiona, jest 
maleńka, zaledwie dziewię-
ciocentymetrowa, kamienna 
figurka Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Kiedy i przez kogo 
została ona wyrzeźbiona nie 
wiemy. Jej historia zaczyna 
się w 1516 roku. Tuż przed 
pierwszą niedzielą maja, gi-
delski rolnik Jan Czeczek orał 
swoje pole w miejscu, gdzie 
dziś wznosi się klasztorny 
kościół. Naraz, ku jego zdzi-
wieniu, woły ustały w orce, a 
nawet padły na kolana. Nic 
nie pomogły przynaglania 
ani razy. Wreszcie i męż-
czyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a 
wśród tej jasności „obrazek mały głazowy Najświętszej 
Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, któ-
ry był wydrążony na kształt kielicha”. Wieśniak nie 
potrafił zrozumieć cudownych znaków i potraktował 
swoje znalezisko jako skarb materialny. Ukrył figurkę 
w chałupie, na dnie skrzyni z odzieżą. Trzeba było 
nieszczęścia, aby on i jego rodzina utracili wzrok. Wów-
czas pobożna kobieta, która pomagała nieszczęśliwym, 
zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą 

ze skrzyni. Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu 
proboszczowi i odtąd rozpoczął się czas publicznej czci 
oddawanej Maryi w tym wizerunku. Posążek obmyto 
i przeniesiono do kościoła parafialnego. Wodą, która 
pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli swe oczy 
i natychmiast odzyskali wzrok. Na pamiątkę tego wy-

darzenia zachował się do dziś 
zwyczaj „Kąpiółki”, to znaczy 
ceremonialnego obmywania 
raz w roku figurki w winie. W 
roku 1615 właścicielka Gidel, 
Anna z Rosocic Dąbrowska, 
sprowadziła tu dominika-
nów, którzy mieli głosić sławę 
Maryi, strzec miejsca Jej cu-
downego wizerunku i szerzyć 
modlitwę różańcową.
Co roku w pierwsza niedzielę 
maja ma miejsce uroczystość 
zwana „Kąpiółką”. Podczas 
uroczystej mszy świętej od-
pustowej w poświęconym wi-
nie zostaje zanurzona łaskami 
słynącą Figurka Matki Bożej 
Gidelskiej. Wino jest następ-
nie rozlewane do specjalnych 
ampułek, tak by wierni mogli 
je ze sobą zabrać i używać, 
stosownie do potrzeby, pamię-
tając przy tym, że to Bóg jest 

Tym, który uzdrawia. Poświęcone wino z „Kąpiółki” 
można również otrzymać w gidelskim Sanktuarium 
każdego dnia przez cały rok.
Za sprawą dwóch obrazów w galerii sejneńskiej mamy 
okazję przybliżyć Sanktuarium Gidelskie w odległych 
Sejnach. Prezentowany obraz przedstawia scenę od-
nalezienia figurki przez chłopa Czeczka. Za rok przy 
okazji kolejnej „Kąpiółki” omówimy większy obraz 
zawierający scenę adoracji świętej figurki.
       Marcin Błaszczyk



INTENCJE MSZALNE 26.04 - 10.05.2020

W pierwszy dzień 
tygodnia dwaj 

uczniowie Jezusa byli 
w drodze do wsi, zwa-
nej Emaus, oddalonej 
o sześćdziesiąt stadiów 

od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 
co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, 
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 
jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich 
zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w dro-
dze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem 
Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym 
z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się 
tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» 
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Naza-
rejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i 
słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my 
spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. 
(...) Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore 
są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! (...) Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, 
a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i 
dzień się już nachylił». (...) Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, 
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i 
dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz 
On zniknął im z oczu.  
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem na drodze do 
Emaus rzuciło dla uczniów nowe światło na święte 

Pisma i na wydarzenie w Kalwarii. Chrystus wykazuje że 
Mesjasz „musiał” cierpieć, aby wypełnić swoje zbawcze 
posłannictwo. W tym samym świetle można też ujrzeć 
i zrozumieć różne i bolesne momenty jakie uczniowie 
Chrystusa i Kościół napotykają na swej drodze poprzez 
dzieje. Często w próbie i cierpieniu rozpoznaje się dobro-
tliwą i troskliwą dłoń Boga, który przez doświadczenie 
Krzyża prowadzi do zbawienia i zmartwychwstania. 

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III WIELKANOCNA – 26 kwietnia 2020 NIEDZIELA IV WIELKANOCNA - 3 maja 2020

J 10, 1-10 Łk 24, 13-35

Jezus powiedział: 
«Zaprawdę, za-

prawdę, powiadam 
wam: Kto nie wcho-
dzi do owczarni przez 
bramę, ale wdziera się 

inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto 
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 
woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A 
kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce 
zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Na-
tomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od 
niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia 
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do 
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja 
jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały 
ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości».
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REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfi-
tości” – tymi słowami kończy się dzisiejsza Ewangelia. 

Wypowiada te słowa Chrystus, Dobry Pasterz. Pragnę 
te słowa o obfitości życia odnieść przede wszystkim do 
daru łaski, jaki przyniósł nam Chrystus w swym Krzyżu i 
Zmartwychwstaniu. Pragnę odnieść je do Ducha Świę-
tego – „Pana i Ożywiciela”. Duch Święty jest sprawcą 
naszego uświęcenia: On przemienia człowieka w jego 
wnętrzu, przebóstwia go, czyni zeń uczestnika boskiej 
natury, podobnie jak ogień rozpala metal do białości, 
jak woda źródlana orzeźwia. Duch Święty udziela łaski 
za pomocą sakramentów, które towarzyszą człowiekowi 
w całej jego egzystencji. A poprzez łaskę staje się On 
słodkim gościem duszy, zamieszkuje w naszym sercu. On 
sprawia, że żyjemy w obfitości życia, życia samego Boga.
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17:30 +Henryka Węgrzynowicz (2 rocz.)
17:30 +Małgorzata Rutkowska (1 rocz.)
PIĄTEK, 1 maja 2020 pierwszy miesiąca
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Regina Łostowska (3 rocz.)
08:00 +Henryk Buchowski
16:00 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Zofia +Józef +Rajmund Moroz
SOBOTA, 2 maja 2020 Urocz. NMP Królowej Polski
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Tadeusz Krzywicki (4 rocz.)
08:00 +Jerzy Salwecki (3mc)
10:00
17:30 +Regina (3mc) +Andrzej Krzemińscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Żanety i 

Aureliusza Jarzębowiczów i rodziny
17:30 +Paweł +Witold i dziadkowie
17:30 +Wanda Tober (1 rocz.)
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 3 maja 2020
07:00 +Józef Grażulewicz (31 rocz.) i rodzice
08:30 +Andrzej Jakubowski (14 rocz.) i rodzice
10:00 +Irena +Przemysław Luto (3 rocz.)
10:00 Za wstawiennictwem MB Królowej Polski za 

Ojczyznę i nasz Naród
11:30 Za parafian
13:00 +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Anna +Antoni Skrypko
13:00 LT: +Ewa +Franciszek +Petronela +Bronisław 

+Katarzyna Bałulis
17:30 +Jan Milewski (gr)
PONIEDZIAŁEK, 4 maja 2020
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Tomasz Moniuszko (1 rocz.)
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary i 

Stanisława w rocz. ślubu
17:30 +Jadwiga Olsztyn (11mc)
WTOREK, 5 maja 2020
06:30 
08:00 +Teofila (33 rocz.) +Wincenty i z r. Kubylis
08:00 +Henryka Węgrzynowicz (4 rocz.)
08:00 +Zofia (3 rocz.) +Zygmunt z r. Krajewskich
08:00 +Weronika i z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 +Helena Światłowska (gr)
17:30 +Jan Milewski (gr)
17:30 +Jan (1 rocz.) +Zofia (2 rocz.) +Anna +Jerzy 
 z r. Żylińskich
ŚRODA, 6 maja 2020
06:30 +Janina Małkińska (11mc)
08:00 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)

17:30 +Tadeusz Tydman (7 rocz)
17:30 +Jan Milewski (5mc)
17:30 +Piotr Skrypko
CZWARTEK, 7 maja 2020
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Stanisław Maksimowicz
08:00 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz
08:00 +Julia (15 rocz.) +Wincenty +Jerzy +Biruta 
 z r. Sawuk
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis 

+Zofia
17:30 +Regina Ziniewicz (7mc)
17:30 +Izydor +Krzysztof +Helena i z r. Brzozowskich
17:30 +Piotr Wojciechowski (11 rocz.) i rodzice
PIĄTEK, 8 maja Urocz. św. Stanisława, bpa, męcz
06:30 +Helena Światłowska (gr)
06:30 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Stanisław +Jerzy  Czarkowscy
08:00 +Stanisław +Marianna +Tadeusz +Robert 

+Stanisław z r. Czeszkiewiczów
08:00 +Eugenia +Stanisław Pileccy
08:00 +Adela +Stanisław Krakowscy i z r. Wojców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
 dla Stanisława w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Maria +Stanisław +Maryla +Longin 
 z r. Rosińskich
17:30 +Stanisław +Paulina +Aleksander z r. Małkińskich
17:30 +Lucjan (19 rocz.) +Bernardyna Karłowicz
SOBOTA, 9 maja 2020
06:30 +Helena Światłowska (gr)
08:00 +Jan Milewski (gr)
08:00 +Krzysztof Steffek (1mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Ewy i Stanisława w 30 rocz. ślubu
17:30 +Zenon i z r. Kisielewskich, Niewulisów i Masianisów
17:30 +Leon Luto (23 rocz.)
17:30 +Stanisław Grzędziński
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja 2020
07:00 +Stanisław Okulanis
07:00 +Stanisław Rejmontowicz
08:30 +Stanisława +Marianna +Władysław z r. Milewskich
10:00 +Jan Milewski (gr)
10:00 +Eugenia Koncewicz (7 rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anety 

Miszkiel i rodziny
11:30 +Zofia Moś
13:00 +Helena Światłowska (gr)
13:00 LT: +Marianna +Józef Łatwis
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Helena +Feliks i z r. Krzywickich +Stanisław 

+Marianna +Mieczysław



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

Odeszli do wieczności:
UJerzy Makowski, Sejny 
 (l. 72)  zm. 12/04/2020
UHalina Jatkowska, Sejny 
 (l. 80)  zm. 13/04/2020
ULeokadia Sławińska,  Sumowo  
 (l. 91)  zm. 18/04/2020

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Anuszkiewicz Danuta Remigiusz,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowska Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Keller Danuta Antoni,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zbigniew,Sejny, Zawadzkiego
Bobrowscy Małgorzata Edward,Sejny, Zawadzkiego
Motuk Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Namiotko Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Zubowicz Maria Janusz,Sejny, Zawadzkiego
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Turynowicz Małgorzata,Sejny, Konarskiego 
Matwiejczyk Teresa,Sejny, Konarskiego 
Wysocka Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Zaniewska Helena,Sejny, Konarskiego 
Czeszkiewicz Danuta,Sejny, Konarskiego
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Kozłowscy Teresa Janusz,Sejny, Mickiewicza 
Szkutnik Urszula Wiesław,Sejny, Mickiewicza 
Okulanis Helena,Sejny, Mickiewicza 
Żardeccy Grażyna Piotr,Sejny, Mickiewicza 
Jankowscy Aneta Mariusz,Sejny, Mickiewicza 
Makowska Czesława,Sejny, Mickiewicza 

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
Roku Pańskim 2020: 
Choroszko Irena,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
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INTENCJE MSZALNE  26.04 - 10.05.2020
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 26 kwietnia 2020
07:00 +Gabriela Ludorf (45 rocz.)
08:30 +Leonarda +Franciszek Błaszczak
10:00 +Jadwiga +Leonarda +Janusz Obuchowscy 

+Halina Błaszczak
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Weronika +Donat +Jerzy Łatwis
15:00 
17:30 +Henryka Bielawska
17:30 +Piotr +Józef +Stanisława Klukowscy +Katarzy-

na Aleksiejuk +Leokadia +Henryk Żynda
PONIEDZIAŁEK, 27 kwietnia 2020
06:30 
08:00 +Leokadia +Teofil i z r. Konopko
08:00 +Tadeusz Jurgielanis (1mc)
08:00 +Leokadia Sławińska
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 
 dla Stanisława Korzeckiego
17:30 +Antoni (8 rocz.) +Bogusław (12 rocz. ) 
 z r. Kaufmanów
17:30 +Marian (8 rocz.) i z r. Szułowiczów

WTOREK, 28 kwietnia 2020
06:30 +Weronika Żylińska (18 rocz.) +Weronika
08:00 +Bernard Kobeldis (9mc)
08:00 +Maciej (60 rocz.) +Ludwika (40 rocz.) 
 i z r. Maksimowiczów
17:30 +Józef Jurkiewicz (5 rocz.) +Anna +Władysław 

+Anna Senda
17:30 +Barbara Strękowska (5mc)
17:30 +Stanisław Rekuć (15 rocz.)
ŚRODA, 29 kwietnia 2020
06:30 
08:00 +Renata Wojnowska (10mc)
08:00 +Alicja Agafonow
08:00 +Władysława +Jerzy Gromek
17:30 +Stanisław Czokajło (2 rocz.)
17:30 +Waldemar (34 rocz.) i z r. Bielaków
CZWARTEK, 30 kwietnia 2020
06:30 
08:00 +Zygmunt Sojka (1mc)
08:00 +Magdalena Sojko (1mc)
17:30 +Danuta Chmielewska (1 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do 
każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa 

jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się 
Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. Pismo Święte musi być 
naszym częstym pokarmem, jeśli chcemy budować nasze relacje z Bogiem na fundamencie prawdy.  Dzisiaj 
jest zachęta do czytania Ewangelii św. Mateusza, może przeczytać jeden rozdział dziennie? To byłoby już coś.

Trwa okres wielkanocny. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa musi być w nas żywa. Starajmy się żyć 
w łasce uświęcającej. Skorzystajmy ze spowiedzi wielkanocnej - codziennie rano i przed wieczorną Mszą 

św. jest okazja do spowiedzi św. W pierwszym tygodniu maja związanym z pierwszym piątkiem i sobotą 
będzie szczególna okazja do sakramentu pokuty. Nie lękajmy się, jeśli i kapłan i penitent zachowają środki 
ostrożności, wszystko jest bezpieczne. Okres wielkanocny trwać będzie do 7 czerwca. Przypominam, że w 
czasie nabożeństw może uczestniczyć w liturgii jednocześnie 70 osób. Mamy zachować potrzebny dystans 
i mieć założoną maseczkę. 

Rozpoczyna się miesiąc maj, uważany za najpiękniejszy w roku i poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. 
Zapraszamy na nabożeństwo majowe codziennie po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o 17.00. Zorga-

nizujmy też „majowe” w domu, w rodzinie - ważne to jest dla rozbudzenia pobożności maryjnej zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. Stosowne też będzie „majowe” na wioskach, przy krzyżu czy kapliczce.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzić będziemy w sobotę, 2 maja. Niedziele wielkanocne nie 
pozwalają zastępować je innymi uroczystościami. Zapraszamy więc w sobotę na Eucharystię świąteczną 

ku czci Matki Bożej, poza zwykłym porządkiem będzie również Msza św. o godz. 10.00. 

Msza św. w Krasnowie będzie odprawiana od przyszłej niedzieli, 3 maja, oczywiście o godz. 12.00. Prosimy 
, aby powiadomić o tym mieszkańców Krasnowa, Sankur, Jodeliszek, Konstantynówki i okolic.

Sytuacja obecna wymusza także w wymiarze duszpasterskim zmianę planów: w tym roku miała się odbyć 
wizytacja kanoniczna Biskupa Ełckiego: spotkania miały być najpierw w szkołach (w połowie marca), a 

3 maja miał być uroczysty ingres i spotkanie Pasterza ze wspólnotą parafialną. Miało być bierzmowanie. 
Wszystko to zostaje przełożone na dalszy czas.  Jak Bóg da. Bierzmowanie będzie jesienią, ks. Tomasz na bie-
żąco ma kontakt z kandydatami. Pierwsza Komunia naszych dzieci zostaje przełożona na później, na pewno 
nie w maju, być może po połowie czerwca, albo w miesiącach letnich. Rodzice zdecydują w porozumieniu 
z Parafią, kiedy będzie ta uroczystość. Sprawą zasadniczą jest przygotowanie dzieci do tego wydarzenia. 
W tym tygodniu proponujemy rodzicom wspólną wieczorną Eucharystię i rozmowę na ten temat. Pani 
katechetka powiadomi rodziców o szczegółach spotkania.

Święcenia kapłańskie w naszej diecezji będą 16 maja w Ełku - sakrament kapłaństwa przyjmie 6 diako-
nów. A na diakonów zostanie wyświęconych 2 alumnów piątego roku seminarium - będzie to 9 maja w 

Ełku. W tej chwili przygotowuje się do posługi kapłańskiej w naszej diecezji 26 alumnów na sześciu latach 
studiów seminaryjnych. Z roku na rok coraz mniej. Módlmy się o nowe powołania zwłaszcza z naszej Parafii. 

W obecnej sytuacji Parafia nie ma żadnych dochodów, które zawsze służyły jej utrzymaniu. Wdzięczny 
jestem tym, którzy wpłacają swoje ofiary na konto Parafii, dzięki czemu możemy choć minimalnie 

regulować należności na utrzymanie kościoła, domu parafialnego, pracowników kościelnych. Bóg zapłać. 
My, kapłani jesteśmy wdzięczni za zamawianie intencji mszalnych  i składane przy tej okazji ofiary.  

Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym zna-
kiem dla całego Kościoła.
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MATKA I NAUCZYCIELKAW czasie, kiedy przyroda budzi się z zimowego snu, 
kiedy wszystko zaczyna się zielenić i kwitnąć, kiedy 
cieszy nasze oczy widok a uszy świergot ptaków,  
rozbrzmiewa w naszych domach, przydrożnych 
kapliczkach i w świątyni śpiew litanii loreatańskiej 
w czasie majowych nabożeństw. Początki odda-
wania czci Maryi w miesiącu maju sięgają wieków 
średnich. Cześć ta szczególnie rozwinęła się w XVII 
wieku. W Polsce nabożeństwo majowe przyjęło 
się w XIX wieku. Wierny lud do Boga zawsze szedł 
najkrótszą drogą: przez Maryję. Gorąco do Niej się 
modlił o odwrócenie wszelkiego zła i o pomoc w 
trudach życia na ziemi. Zawsze, a szczególnie teraz 
warto pielęgnować „majowe” w rodzinie. Postawić 
obraz Matki Bożej, przyozdobić kwieciem, zapalić 
świecę i wspólnie wieczorem zaśpiewać litanię i 
„Pod Twoją obronę uciekamy się ...”

Majówka 

Do kogo ja pójdę, Maryjo? Kto najpewniej nauczy 
mnie Jezusa? Kto owocnie i skutecznie pomoże 

rozważać Jego życie? Staję więc dzisiaj przed Tobą, 
prosząc ciebie: bądź przewodniczką i nauczycielką 
mej pierwszo sobotniej medytacji różańcowej i każ-
dej innej, bez wyjątku! Ty w swoim Niepokalanym 
Sercu zachowałaś wszystkie słowa Syna Bożego. I 
nawet, gdy ich nie rozumiałaś, nie zamykałaś przed 
nimi drzwi swojej duszy. Współpracując cierpliwie 
z Duchem Świętym, Twoim Boskim Oblubieńcem, 
dojrzewałaś. Aż do chwili, gdy niezrozumienie prze-
radzało się w łagodne, pełne światła objawienie się 
ich ukrytego sensu i znaczenia. 
Naucz mnie pokornego i cier-
pliwego dorastania do pełnego 
przyjęcia Słowa Życia, Słowa kró-
lestwa, które zostało przygoto-
wane dla nas w niebie.
O Pani, Ty 13 czerwca 1917 roku 
w Fatimie wezwałaś Łucję, aby 
nie smuciła się z powodu jej sa-
motności i bezradności. Obieca-
łaś że nigdy jej nie opuścisz i nie 
zostawisz. A Twoje Niepokalane 
Serce będzie dla niej schronie-
niem i drogą, która doprowadzi 
ją do Boga. Pomny na tę obiet-
nicę, ośmielam się dziś prosić 
Cię, Maryjo, aby Twoje Serce, o 
Domie Złoty i Ziemio Urodzaj-
na, było i dla mnie schronieniem 
oraz pewną i skuteczną drogą 
prowadzącą mnie do żywej wię-
zi z Bogiem.
Pragnę stanąć dzisiaj przed 
Zmartwychwstałym Panem. Z 
Tobą, o Matko, wejść w tajem-
nicę owego ósmego dnia. Przed 
zachodem słońca znaleźć się w 
Wieczerniku, do którego przychodzi Jezus „mimo 
drzwi zamkniętych” (por. J 20,26) i staje pośrod-
ku sali wobec zebranych uczniów, mówiąc: „Pokój 
wam”! Maryjo, jak bardzo głodny i spragniony je-
stem tego pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Jego tchnienia łagodności i harmonii. Niewysłowio-
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Święty Józef 
– rzemieślnik

Kościół czci równocześnie Józefa z Nazaretu jako 
„rzemieślnika”, jako człowieka pracy, z zawodu 

cieślę. Jest to – wśród wszystkich ludzi pracy na 
ziemi – ten jeden jedyny, przy którego warsztacie 
stawał codziennie Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn 
Człowieczy.
To on, Józef, nauczył Go pracy w swoim zawodzie, 
wdrażał Go w nią, nauczył Go pokonywać trudno-
ści i opory „materiału” i wydobywać z martwego 
tworzywa dzieła ludzkiego rzemiosła. To on, Józef 
z Nazaretu, związał raz na zawsze Syna Bożego z 
ludzką pracą.
Przez niego sam Chrystus należy też do świata 
pracy – i świadczy o jej najważniejszej godności w 
oczach Bożych… Świat zadany człowiekowi przez 
Stwórcę zawsze i wszędzie, na każdym miejscu 
ziemi i wśród każdego społeczeństwa czy narodu, 
jest „światem pracy”… „Świat pracy” – to znaczy 
równocześnie „świat ludzki”. Kościół jest na tym 
świecie. Jest posłany do tego świata, albowiem „Bóg 
tak umiłował świat, że Syna swojego dał” (por. J 3,16) 
– a stało się to, dokonywało się przez trzydzieści lat 
w nazaretańskim domu Józefa.
Tenże „mąż sprawiedliwy” tkwi równocześnie całym 
swoim życiem i powołaniem w tajemnicy Kościoła. 
Jest to, jak wiemy, życie „ukryte” i powołanie „mil-
czące”. Znamy je wystarczająco z Ewangelii, ale nie 
czytamy w Ewangelii żadnego słowa wypowiedzia-
nego przez Józefa z Nazaretu. Natomiast jesteśmy 

świadkami 
wydarzeń, 
które mó-
wią o tym, 
jak głę-
boko sam 
Bóg umiło-
wał powo-
łanie św. 
Józefa w 
tajemnicy 
Kościoła.
Jan Paweł II

nego oddechu Życia porządkującego całe wnętrze 
duszy i ciała. Tęsknię z Jego pięknym i spokojnym 
obliczem, przez które płynie do mego wnętrza 
nadprzyrodzone światło Słońca Niebieskiego Je-
ruzalem, mojego prawdziwego domu i świątyni 
wieczności z Bogiem. Chcę patrzeć w Jego oczy, 
widzące wszystko w perspektywie nie śmierci, a 
odrodzonej komunii z Bogiem Ojcem. To jak wejście 
w najczystsze, niewyczerpane, ciągle tryskające 
źródło Miłości. 
Tymczasem, Maryjo, niespodziewanie, niczym silny 
akord podczas kojącego koncertu, dochodzą do 

mnie słowa Jezusa, skierowa-
ne do Tomasza: „Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż w mój bok, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym”! (J 20,27).Tomasz bo-
wiem wcześniej wątpił w zmar-
twychwstanie Mistrza i w relacje 
innych apostołów o osobistym 
spotkaniu z Żyjącym. Teraz prze-
rażony, cały powalony pokorą z 
powodu wargo niedowiarstwa, 
wykrzykuje swój akt wiary: „Pan 
mój i Bóg mój”! (J 20,28).
Maryjo, jak bardzo Jezus pragnie 
zaufania! Jego słowa do Tomasza 
to przejmująca prośba o praw-
dziwą postawę wiary! Nie daj 
mi więc zasmucać Pana brakiem 
wiary w Jego miłość, obietnicę i 
życie. Nie pozwól mi polegać wy-
łącznie na własnych zmysłach, 
ale na prawdziwości Jego słów 
i na Jego Boskim autorytecie. 
Nigdy, Matko, nie chciałbym 
słyszeć wyrzutów Jego Serca ze 
względu na moją małoduszność: 

„Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? (J 20. Chciał-
bym usłyszeć Jego radosne: „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. Obym znalazł się w gronie 
tych szczęśliwców, tj. wśród świętych. I przy Tobie, 
Maryjo! Pragnę żyć w wiecznej jedności i radości 
świętych serc!                    O. Stanisław Przepierski OP
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PONIEDZIAŁEK, 27 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,8-15; J 6,22-29
WTOREK, 28 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 7,51-59.8,1; J 6,30-35
ŚRODA, 29 kwietnia Święto św. Katarzyny 
Sieneńskiej, dz, dK, Patronki Europy
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
CZWARTEK, 30 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51
PIĄTEK, 1 maja Wsp. św. Józefa Rzemieślnika
Słowo Boże: Dz 9,1-20; J 6,52-59
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 2 maja Urocz. NMP Królowej Polski
Słowo Boże: Ap 12,1.3-6.10; Kol 1,12-16; J 19,25-27
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA,  3 maja 2020
Słowo Boże: Dz 2,14.36-41; 1P 2,20-25; J 10,1-10
PONIEDZIAŁEK, 4 maja Wsp. św. Floriana, męcz
Słowo Boże: Dz 11,1-8; J 10,11-18
WTOREK, 5 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-30
ŚRODA, 6 maja Święto św. Ap. Filipa i Jakuba
Słowo Boże: 1Kor 15,1-8; J 14,6-14
CZWARTEK, 7 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,13-25; J 13,16-20
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 8 maja Urocz. św. Stanisława, bpa i męcz, 
Głównego Patrona Polski
Słowo Boże: Dz 20,17-18.28-36; Rz 8,31-39; J 10,11-16
SOBOTA, 9 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,44-52; J 14,7-14
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja 2020
Słowo Boże: Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12

KALENDARZ LITURGICZNY


