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VI Niedziela

dla Jezusa przez Maryję”. Na drodze
naszego wzrastania ku Chrystusowi stoi
Maryja. Ona uczy nas zawierzenia Chrystusowi. Maryja prowadzi nas także do
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Serce Maryi to drzwi prowadzące prosto do Eucharystycznego Serca

ścisły związek miedzy kultem Maryi a
czcią Jezusa Eucharystycznego. Ofiara
duchowa Maryi jest nierozerwalnie związana z ofiarą Chrystusa. Zdaniem św.
Jana Pawła II „(…) przez całe swoje życie
u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii,
Maryja realizowała wymiar ofiarny Eucha-

Jezusa. Św. Maksymilian Kolbe mówił, że
„(…)przez Maryję idzie się do Jezusa i
właśnie ta droga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza. Powierzywszy się
Sercu Matki dochodzi się do Serca Syna”. Eucharystia jest Najświętszą Ofiarą
Chrystusa za zbawienie świata. W tej
ofierze uczestniczy Matka Boża. Istnieje

rystii. W Niej tajemnica Eucharystii jawi się
bardziej niż w kimkolwiek innym jako tajemnica światła. Patrząc na Nią, poznajemy
przemieniającą moc, jaką posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy świat odnowiony
w miłości Chrystusowej”. Musimy pamiętać, że otrzymaliśmy Eucharystię od
Chrystusa, naszego Pana, jako dar naj-
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Maryja prowadzi nas do
Jezusa Eucharystycznego

„

przewodni kolejnej naszej majowej refleksji poświęconej Maryi. Aby nabrać
ufności i nadać sens życiu, człowiek musi
spotkać Chrystusa. A Matka Boża jest
niezawodną Przewodniczką prowadzącą
do źródła światła i miłości, którym jest
Jezus; przygotowuje nas do spotkania z
Nim. Według papieża Franciszka
„(…) Kościół, gdy szuka Chrystusa puka
do domu Matki i prosi ukaż nam Jezusa.
To od Niej uczymy się bycia prawdziwymi uczniami”. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort powiadał: „Wszystko

Helena Oksiuta

Patrząc na Europę, zauważamy, że narody, które nie
uznają kultu Maryi, przestały również
czcić cześć Jej Boskiego Syna i zrezygnowały z wiary na rzecz zwykłego humanizmu, zaś narody, które kult Maryjny
uznają, wiary owej nie straciły. Wiara
wygasła tam gdzie oddanie chwały Synowi nie było połączone z wywyższeniem
Jego Matki”. Niniejsze słowa teologa, bł.
kard. J. H. Newmana stanowią motyw
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większy, ponieważ jest to dar samego
siebie. Dar, w którym wyraża się najgłębszy sens życia i motywacja dla chrześcijańskiego działania. Jezus Eucharystyczny uczy właściwego odniesienia do
Boga i drugiego człowieka, oczyszcza
serca i kieruje ku właściwym celom. On
oświeca nasze drogi i pomaga w dokonywaniu najlepszych wyborów. W tajemnicy Eucharystycznej Chrystus przyjmuje
udręczonego trudami wędrówki człowieka, pociesza go ciepłem Swego zrozumienia i miłości. To właśnie w Eucharystii najbardziej wyrażają się pełne oddania i miłości słowa „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt
11,28). Odnalezienie jednak Jezusa obecnego w Eucharystii wymaga od nas czystego serca i wiary na wzór postawy
Maryi. Eucharystię należy przeżywać na
wzór Maryi całym swym życiem. Żyć
Eucharystią w pokorze dnia codziennego. Maryja uczy nas otwarcia na Jezusa
Eucharystycznego, adorowania Go w
miłości i pełnym oddaniu. Powinniśmy z
gotowością żywej wiary, z siłą nadziei i
miłości zawsze zwracać się do Pana Jezusa. Kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, zawsze i wszędzie możemy duchowo adorować Syna Bożego i nieść
Go innym. Maryja nam mówi, tak jak
podczas wesela w Kanie: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J
2,5). Nie można adorować Jezusa i da-

wać o Nim świadectwa bez obecności i
pomocy Maryi. „Niewiastą Eucharystii”
nazwał Maryję św. Jan Paweł II. Maryja
prowadzi nas do Jezusa Eucharystycznego. Św. Ojciec Pio mówił: „(…) żyj w
taki sposób, aby ludzie mogli powiedzieć
o tobie: Oto Chrystus. Nie uważaj tego
zwrotu za przesadny! Bowiem każdy
chrześcijanin, prawdziwy naśladowca
Nazarejczyka może i powinien nazywać
się drugim Chrystusem, którego dość
wierne odbicie nosi w sobie”. Powinniśmy nosić w sobie ten obraz, ale czy
nosimy? Maryja pomaga nam upodabniać
się do Chrystusa, naszego Pana. Najświętsza Panienka wskazuje na Jezusa,
kieruje nas na Niego, zachęca, abyśmy
świadczyli o Nim. Ona zawsze prowadzi
nas do Swojego Syna, bo tylko w Nim
jest nadzieja, tylko On może przemienić
wodę złudzeń, samotności, trudności,
grzechu, doczesności w wino prawdy,
miłości, nadziei, pokoju, radości, przebaczenia i wieczności. Do Jezusa przez
Maryję. Nie można oddzielać Matki od
Syna, lecz należy Ich ściśle łączyć. Wierzyć nie jest łatwo. Przeszkodą są nasze
osobiste słabości i niewierności, ale także liczne zewnętrzne głosy, wskazujące
łatwiejsze drogi. „Moc bowiem w słabości się doskonali”( 2 Kor 12,9). Gdzie
znaleźć siły, by żyć prawdziwie wiarą i
być autentycznie szczęśliwym? Jest tylko
jedna odpowiedź, w Eucharystii, w Jezusie Eucharystycznym.
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Fatima Tajemnica miłości Matki
Paweł II zezwolił na opublikowanie tzw.
trzeciej tajemnicy fatimskiej, to jednak
nie mamy do końca pewności, że ona
całkowicie się wypełniła. Dlatego tym
bardziej warto i trzeba stawać do modlitewnego apelu wobec Królowej z Fatimy.
Przypomnijmy,
że
trzecia
część
«tajemnicy» została spisana «na polecenie Jego Ekscelencji biskupa Leirii i Matki
Najświętszej» 3 stycznia 1944 r.
Koperta z treścią tajemnicy została przekazana 4 kwietnia 1957 r. do Tajnego
Archiwum Świętego Oficjum.
Św. Jan Paweł II poprosił o dostarczenie
mu tej koperty po zamachu z 13 maja
1981 r.
Jak pisze kard. Tarcisio Bertone:
„Wskazówkę dla interpretacji trzeciej
części «tajemnicy» siostra Łucja zawarła
w liście do Ojca Świętego z 12 maja
1982 r. Pisze w nim: «Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej:
'jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne
nauki po świecie, wywołując wojny i
prześladowania Kościoła. Dobrzy będą
męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo
cierpieć, wiele narodów zostanie znisczonych' (13 VII 1917).”
Swoje rozważania o trzeciej tajemnicy

Ks. Piotr Pastewski

P

o sześciu miesiącach oczekiwania
czciciele Pani Fatimskiej znowu
przez najbliższe pół roku z radością gromadzić się będą na comiesięcznych nabożeństwach ku Jej czci. Najświętsza
Panienka przepowiedziała w Fatimie dramat okrucieństw z jakimi musiała zmierzyć się ludzkość XX wieku. Prawdopodobnie Pan Bóg, by nam ich oszczędził,
gdybyśmy szli za głosem Jego Syna, który
wzywał nas do nawrócenia. Ludzie woleli jednak wybrać swoją drogę i jeszcze
raz przekonać się, że bez Boga wszelkie
wartości tracą rację bytu. Zdaje się, że
Fatima była ostatnią okazją dla człowieka
XX wieku. To właśnie tam - posłuszna
swemu Synowi - Pani z Nieba wzywała
ludzkość do pokuty i nawrócenia. Stąd
też możemy śmiało powiedzieć, że objawienia fatimskie, spośród wszystkich
objawień nowożytnych, miały najbardziej
proroczy charakter. Oczywiście wezwanie Matki Bożej z Fatimy pozostaje nadal
aktualne. I jeśli dalej będziemy kroczyć
wyłącznie swoimi ścieżkami, to wcale nie
powiedziane, że gniew Boży znowu nie
zezwoli na ludzką nienawiść i brak odpowiedzialności. Mimo, że ojciec święty Jan
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fatimskiej kończy słowami: „Decyzja
Ojca Świętego Jana Pawła II, by ogłosić
trzecią część «tajemnicy» fatimskiej, zamyka pewien etap historii, naznaczony
tragicznie przez ludzką żądzę władzy i
niegodziwość, ale przeniknięty także
miłosierną miłością Boga i troskliwą
czujnością Matki Jezusa i Kościoła.(…)

OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 1

W objawieniach fatimskich Matka Boża
przypomina nam o tych zapomnianych
wartościach, o tej przyszłości człowieka
w Bogu, w której mamy czynny i odpowiedzialny udział.”
Zechciejmy może zatem uwrażliwić sobie tę naszą pamięć przy okazji tegorocznych nabożeństw fatimskich.

Pierwsze objawienie
w Gargano

P

ierwsze objawienie, które według
tradycji miało miejsce w roku 490,
jest określane jako epizod zagubienia
byka. Pewnego dnia bogatemu włościaninowi z Siponto (według niektórych identyfikowany z Elvio Emanuele, przywódcą
wojsk Sipontu) doniesiono o zagubieniu
się najpiękniejszego byka z jego stada,
pasącego się na wzgórzach Gargano.
Właściciel po usilnych poszukiwaniach
we wszystkich możliwych miejscach, w
końcu znalazł go na szczycie góry u wejścia do groty. W odruchu gniewu napiął
łuk i wypuścił strzałę, aby ukarać śmiercią nieposłuszne zwierzę. Ale strzała
zamiast ugodzić byka, w sposób niewytłumaczalny zawróciła i zraniła strzelającego. Wstrząśnięty tym wypadkiem właściciel udał się do biskupa, aby mu donieść o niezwykłym wydarzeniu, jakie
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miało miejsce na szczycie góry. Biskup
niezwłocznie zarządził trzy dni modlitw i
pokuty. Kiedy chylił się ku wieczorowi
ostatni dzień modlitw, biskupowi ukazał
się Święty Michał Archanioł i przemówił
do niego tymi słowami: Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga.
Grota jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem... Tam, gdzie się
otwiera skala, będą przebaczone grzechy
ludzkie... Modlitwy, które będziecie tu
zanosić do Boga, zostaną wysłuchane.
Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu
chrześcijańskiego. Ponieważ ta góra była
tajemnicza i prawie niedostępna, a ponadto była także miejscem kultu pogańskiego, biskup długo wahał się, zanim
zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
Traettino, którego wspólnotę papież
odwiedził w ub.r. w Casercie.
Oświęcim: 34. Sesja Kolbiańska o
św. Maksymilianie i rotmistrzu Pileckim. Modlitwa przy Ścianie Straceń i
złożenie kwiatów w celi św. Maksymiliana w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau rozpocznie 28 maja XXXIV Sesję Kolbiańską w
Oświęcimiu. Sesja, która odbywa się w
74. rocznicę deportacji św. Maksymiliana
do KL Auschwitz, poświęcona będzie w
tym roku dwóm postaciom – franciszkańskiemu męczennikowi z Auschwitz, i
bohaterowi Państwa Podziemnego, dobrowolnemu więźniowi niemieckiego
obozu zagłady– rotmistrzowi Witoldowi
Pileckiemu.
W Jerozolimie obchodzono uroczystość Znalezienia Krzyża Świętego.
Tradycyjnie 7 maja w jerozolimskiej bazylice Zmartwychwstania Pańskiego obchodzono uroczystość Znalezienia Krzyża Świętego. Przywołuje ona dzieło św.
Heleny, matki cesarza Konstantyna, której starania doprowadziły do odnalezienia i ustalenia prawdziwości tej bezcennej relikwii. Również dzięki niej rozpoczęto budowę w Jerozolimie pierwszej
bazyliki Zmartwychwstania.

KAI
Ks. prof. Michał Janocha biskupem
pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Ks. prof. Michał Janocha, 55letni profesor Uniwersytetu Warszawskiego został mianowany przez papieża
Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.
Dyplomacja watykańska powinna
być po stronie Ukrainy. Zwierzchnik
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego skrytykował ambiwalencję dyplomacji
watykańskiej w sprawie wojny na Ukrainie. W rozmowie z francuskim dziennikiem „La Croix” abp Swiatosław Szewczuk poinformował, że zginęło tam już
ponad 6 tys. ludzi, a półtora miliona opuściło swe domy, zaś w części kraju znajdującej się w rękach prorosyjskich separatystów wielu ludzi umiera z głodu.
Papież spotkał się ze 100 zielonoświątkowymi pastorami. Papież
Franciszek przyjął grupę około stu pastorów zielonoświątkowych z różnych
stron świata, którzy wyrazili życzenie
odwiedzenia go. Do tego prywatnego
spotkania doszło 7 maja po południu w
sali przy Auli Pawła VI w Watykanie.
Grupie przewodniczył pastor Giovanni
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Od jutro - w połączeniu z popołudniowym nabożeństwem majowym - rozpoczynamy tzw. dni krzyżowe, a więc dni modlitw z prośbą o dobre urodzaje.
Pragniemy całym sercem prosić Boga Wszechmogącego, aby nam je dał i by
nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
Przypominamy, że nabożeństwa majowe odprawiamy w co dzień o godz. 8.30
i 17.30, zaś w niedziele tylko o godz. 17.30. Jednocześnie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nich.
W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 34. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13
maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się
żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze
rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
W środę o godz. 19.00 rozpoczynamy tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie.
Przypominamy, że tego dnia nie będzie mszy św. o godz. 18.00. Natomiast w
niezmienionym porządku zostaje nabożeństwo majowe, czyli o godz. 17.30.
Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 11 maja
8.30 + Antoni Bekisz i bracia Jan, Józef i Antoni
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Zofia Kolek oraz Otylia i Stefan Białk
Wtorek – 12 maja
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
18.00 + Eugeniusz i Elżbieta Reszka w 15 rocz. śm. Eugeniusza
+ ojciec Walenty Jeka
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Środa – 13 maja - NMP Fatimskiej
8.30 + mąż Leon Stromski, rodz. Jan i Agnieszka oraz bracia Bronisław, Jan, Leon
i Franciszek
18.00 + Krzysztof, Halina, Florian oraz dziadkowie z ob. str.
+ rodz. Elszkowskich
+ Jerzy Hoffmann - int. od uczest. pogrz.
Czwartek – 14 maja - św. Macieja Ap.
8.30 + rodz. Gertruda i Jan oraz siostry Wanda, Lidia, Helena i Elżbieta
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla mamy Zofii
18.00 + rodz. Wałdowscy oraz rodzeństwo, szwagierki i szwagrowie
+ rodz. z ob. str. oraz brat i bratowa Bohl
Piątek – 15 maja
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Tadeusz Piontke i rodz. z ob. str.
+ mąż Wacław Potrykus oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
Sobota – 16 maja - św. Andrzeja Boboli
8.00 + syn Adam oraz rodz. Rozalia i Wacław w rocz. śm. Adama
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i opiekę
Maryi dla mamy
18.00 + Bernard Korthals i zm. z rodz. Korthals i Hebel
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 17 maja
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Aleksandry
i Pawła w 1 rocz. ślubu
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Bernard i Danuta Roszmann w rocz. śm. Bernarda, zmarli z rodz. Pallach
i Roszmann oraz Ginter Zinkel
11.30 + ojciec Józef Grygorcewicz w 1 rocz. śm
18.00 + Jadwiga Elwart - int. od sąsiadów z ul. Paderewskiego
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