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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 
 

Miesiąc maj w sposób szczególny przybliża nas do Matki Bożej. To 

Ona w szczególny sposób powinna dla nas być wzorem, zarówno matczynej 

opieki jak i wytrwałości. Każdego dnia z pomocą Matki Bożej starajmy się 

pokonywać trudności, jakie stawia na naszych drogach los, nosząc w 

sercach słowa słyszane w Ewangelii "Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 

przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić." 

 

 

EWANGELIA 02.05.2021 

(J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem 

winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie 

przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 

aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. 

Franciszkańskie       
Źródło 



Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie 

trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 

będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 

nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie 

trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

 

EWANGELIA 03.05.2021 

(J 19, 25-27) Oto Matka twoja 

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 

miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do 

ucznia: «Oto Matka twoja». 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

EWANGELIA 09.05.2021 

(J 15, 9-17) Przykazanie miłości 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 

was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 



moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich. 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 

wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 

abyście się wzajemnie miłowali». 

 

EWANGELIA 16.05.2021 

(Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 

chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». 



Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 

nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

 

EWANGELIA 23.05.2021 

(J 7, 37-39) Strumienie wody żywej 

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i 

zawołał donośnym głosem: 

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie 

i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza». 

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 

bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 

 

EWANGELIA 30.05.2021 

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

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

 

Opr. Marlena Przybylska 

 



UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy Kościół obchodzi Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego. W tym roku przypada ona 23 maja. 

 Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w 

Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród 

uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie Ducha Świętego, czyli 

Zielone Świątki, do których przyłączono szczątki różnych lechickich 

zwyczajów i obrzędów wiosennych, jak np. obchodzenie granic "z królową" 

na Kujawach, wybierania "króla pasterzy", a na Podlasiu "wołowe wesele". 

Dzieje Apostolskie podają, że: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień 

Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z 

ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 

zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 

jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 1-4) . 

Wiatr i ogień to symbol działania Trzeciej Osoby Bożej. Nad głowami 

Apostołów ukazały się języki ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak 

oświecające działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. 

Dzięki tym darom kształtujemy siebie na obraz i podobieństwo Boga. 

Wszystkie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli w swym sercu 

stworzy odpowiednią atmosferę i otworzy się na działanie Ducha Świętego. 

Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II wieku obchodziło 

się je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc będzie to 



dzień 50. - stąd pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy) - a więc dzień między 10 

maja a 14 czerwca. 

Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe 

i pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzózkami, 

które niedawno wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza i strzechy 

domów. A w chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku - w 

kątach i za obrazami. Jego zapach rozchodził się po wszystkich izbach. 

Wierzono, że tatarak ma magiczną moc odganianie wszelkiego zła. Zielone 

Świątki obchodzono również uroczyście i w miastach, gdzie swe 

mieszkania mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad 

brzegami rzek. 

Ale jest to przede wszystkim święto rolników, jak również pasterzy. 

Chłopcy pasący bydło często wybierali spośród siebie w drugi dzień świąt 

"króla pasterzy". Zostawał nim ten, który najwcześniej wstawał i szedł z 

bydłem na pastwisko. 

Na Podlasiu w drugi Dzień Zielonych Świątek wiejscy pasterze chodzili po 

wsi z wołem zrobionym ze słomy obchodząc wszystkie chaty i zbierali 

datki, których nie szczędziły im gospodynie. Wracając ze śpiewem z 

pastwiska, gdy wpędzali bydło do zagród właścicieli, otrzymali datki jako 

wykup za woły. 

"Do Zielonych Świątek najlepszy dla krów wziątek" - więc aby ten stan 

rzeczy utrzymać, okręcano rogi krów święconym zielem i przeganiano 

zwierzęta przez granicę pastwiska. Wszystko robiono po to, aby uchronić 

swój przychówek od złych mocy. Często gospodynie, jeżeli chciały mieć 



pod dostatkiem nabiału, gotowały święcone ziele, mieszając je potem z 

poranną rosą. Tak przygotowanym odwarem pojono krowy. Wszędzie 

zadawano sobie wiele trudu aby odgonić złe duchy, a tym samym 

przysporzyć sobie większe zbiory z pól i obór. 

W tym czasie szczególnie pamiętano o przydrożnych krzyżach i 

kapliczkach z wizerunkiem Ukrzyżowanego. Miejsca te zwane Bożymi 

Mękami odwiedzały baby i dziady żebracze, gdzie śpiewano różne pieśni 

kantyczkowe prosząc przodków o wspomnienie. Przed Zielonymi 

Świątkami wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne były odnawiane, 

naprawiane i majone zielenią. 

Wiosenny czas modlitwy za zmarłych przodków trwał od Wielkanocy do 

Zielonych Świątek. Proszono nie tylko o opiekę nad całym domostwem, ale 

również nad polami i o dobry urodzaj. W trosce o te dobra odbywało się 

wiele obrzędów, przypominających bardziej uroczystości pogańskie, 

połączone ze swawolą i pieśniami. I chociaż Kościół ostro występował 

przeciw tym obrzędom, przetrwały one przez stulecia, chociaż w coraz 

bardziej cząstkowej formie. 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego to koniec okresu wielkanocnego w 

całym roku liturgicznym. 

Za: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/890/Zeslanie-Ducha-Swietego 

 

 

 



Nabożeństwo majowe w tygodniu i w niedziele po Mszy św. wieczornej. 

Nie będzie nabożeństw w kaplicy Św. Anny. 

 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

(3 maja) Msze św. według porządku niedzielnego: o godz. 8.00, 

10.00, 12.00 i 17.00. 

Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas III odbędzie się 

16 maja 2021 roku o godz. 10.00. 

 

Czcigodny Księże Kanoniku Stanisławie! 

Z racji przypadającego w maju patronalnego święta – Św. 

Stanisława, pragniemy złożyć gorące życzenia, aby Chrystus Najwyższy 

Kapłan obdarzał Księdza Kanonika wszelkimi potrzebnymi łaskami 

i wspierał swoją mocą w codziennych trudach. Życzymy dobrego zdrowia 

i opieki Matki Najświętszej.  

Do życzeń dołączamy zapewnienie o naszej nieustannej modlitwie. 

Szczęść Boże! 


