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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Miesiąc maj jest szczególnym czasem, w którym wspominamy 

osobę Matki Bożej. Poprzez odprawiane nabożeństwa przybliżamy 

osobę Maryi wychwalając ją i uwydatniając Jej cnoty. Niech ten czas 

będzie momentem, w którym postaramy się nie tylko zgłębić osobę 

Matki Zbawiciela, ale postaramy się za Jej wstawiennictwem stać się 

lepszymi ludźmi. 

EWANGELIA 01.05.2022 

(J 21, 1-19) - Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 

sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z 

Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 

Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 

«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic 
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nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, 

macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: 

«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i 

z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do 

Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, 

usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był 

bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie 

przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 

było daleko – tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę 

oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz 

złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 

wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 

ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 

się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty 

jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 

podał im – podobnie i rybę. 

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, 

synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do 

niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 



«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty 

wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział 

mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł 

do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł 

do niego Jezus: «Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się 

sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz 

ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To 

powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 

wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 

EWANGELIA 03.05.2022 

(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 08.05.2022 

(J 10, 27-30) - Jezus daje swoim owcom życie wieczne 

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 

one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie 

wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 



wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec 

jedno jesteśmy». 

EWANGELIA 15.05.2022 

(J 13, 31-33a. 34-35) - Przykazanie nowe daję wam 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy 

został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 

Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w 

sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście 

i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 

EWANGELIA 22.05.2022 

(J 14, 23-29) - Duch Święty nauczy was wszystkiego 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 

niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 

zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 

który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 

daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że 



wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 

miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 

ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 

uwierzyli, gdy się to stanie». 

EWANGELIA 29.05.2022 

(Łk 24, 46-53) - Jezus został uniesiony do nieba 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 

Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego 

Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc 

z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, 

błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili 

do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. 

Opr. Marlena Sasuła 

aj jest miesiącem w sposób szczególny 

poświęconym Maryi. Nie tylko w Polsce, ale na 

całym świecie, niezwykle popularne są w tym 

czasie nabożeństwa majowe.  

W tym miesiącu przyroda budzi się z zimowego snu do życia. Maj 

to miesiąc świeżych kwiatów i śpiewu ptaków. Wszystko w nim 
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wiosenne, umajone, pachnące, czyste. Ten właśnie wiosenny miesiąc jest 

poświęcony Matce Bożej. 

W godzinach wieczornych wierni gromadzą się w kościołach, przy 

kapliczkach przydrożnych i krzyżach na nabożeństwa majowe. 

Wezwaniami litanijnymi i pieśniami maryjnymi chwalą Niepokalaną 

Matkę Chrystusa. Tak oto leci głos echem od kapliczki do kapliczki, od 

krzyża do krzyża i razem z wonią kwiatów leci aż do nieba. W ten sposób 

wszystko "co czuje i co żyje, sławi Maryję". 

Nam nabożeństwa majowe kojarzą się one z małymi 

kapliczkami skrytymi w bzach lub wiejskimi kościołkami, skąd 

szeroko po okolicy niosła się majowa pieśń ku czci Najświętszej 

Panienki. 

Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odmawiać 

w XVIII w. Tymczasem badania mariologów wykazały, że były one 

znane dużo wcześniej, i to właśnie na Wschodzie. Gdzie indziej za 

Maryjny uchodził sierpień i nawet nakazywano prawem modlitwy ku 

czci Matki Bożej właśnie w tym miesiącu. 

Dlaczego właśnie maj? Po pierwsze dlatego, że najpiękniejszy w 

roku. Po drugie - wiosną ludziom przychodzą do głowy różne, czasem 

mało zbożne pomysły, więc w średniowieczu wykoncypowano, iż 

wiosną należy skierować uwagę człowieka ku rzeczom wyższym.. 

Najważniejszą modlitwą tworzącą nabożeństwo majowe jest 

Litania do Matki Bożej tzw. litania loretańska. Słowo "litania" 

pochodzi z języka greckiego "leitaneia" i oznacza błaganie, prośbę. 



Litania do Matki Bożej pojawia się na przełomie XIII i XIV 

wieku w kilku różnych wersjach. Spośród nich największą popularność 

zdobyła Litania Loretańska. 

Rodzi się pytanie: dlaczego taka nazwa? Litania ta była znana w 

Loreto już na początku XVI wieku. Tu była śpiewana w czasie 

poświęcenia ogrodzenia wokół Świętego Domku. Domek ten zbudowany 

został z kamieni przywiezionych drogą morską z groty, w której 

mieszkała Maryja w Nazarecie. Miejsce to stało się ośrodkiem kultu 

maryjnego. Najbardziej ulubioną modlitwą pielgrzymów stał się 

błagalny śpiew Litanii do Matki Bożej nazwanej Loretańską. 

Tekst litanii loretańskiej, która tworzy nabożeństwa majowe 

zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku. On też obdarzył jej 

odmawianie odpustem zupełnym. Litanię Loretańską można uznać za 

jeden z najwspanialszych hymnów ku czci Niepokalanej Maryi. W litanii 

tej wysławiamy wszystkie cnoty, jakimi Bóg Ją obdarzył. 

W Polsce nabożeństwo majowe po raz pierwszy publicznie 

odprawiono w 1837 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, 

zaraz potem trafiło ono do Krakowa i na Jasną Górę oraz do kilku 

innych kościołów. W ciągu następnych 30 lat nabożeństwa majowe 

„rozeszły” się na całą Polskę. 

Za: niedziela.pl 

 

Nabożeństwo majowe w tygodniu i w niedziele po Mszy św. 

wieczornej.  



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 15 

maja 2021 roku o godz. 10.00. 

Rocznica I Komunii Świętej dzieci z klas IV odbędzie się 22 maja 

o godz. 10.00. 

 

Czcigodny Księże Kanoniku Stanisławie! 

Z racji przypadających w maju imienin Księdza Kanonika, 

chcemy złożyć serdeczne życzenia, aby Dobry Pan Bóg obdarzał 

Księdza Kanonika 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! 

 


