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VI niedziela Wielkanocna 25 maja 2014 r. 

LITURGIA SŁOWA 
Dz 8,5-8.14-17; Ps 66; 1 P 3,15-18; J 14,15-21 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie za-
chowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie 
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ 
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie. - Oto słowo Pańskie. 

Jezus obiecuje swoim uczniom: „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was 
w moim Duchu" Jednak zanim to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, 
kiedy trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy 
w sercach; kiedy odrzucają głoszone przeze nas słowo; kiedy przychodzi 
cierpienie. Być może ta samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć 
drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też dzięki niej naprawdę 
zobaczymy, że Go potrzebujemy, i zaczniemy Go przyzywać. 

Przemysław Ciesielski OP 
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ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP 
Obchodzi się je obecnie w Kościele 31 
maja, tzn. między uroczystościami: 
Zwiastowania Pańskiego (25 III) i Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela (24 VI). 
Święto Nawiedzenia NMP powstało w 
zakonie franciszkańskim z inspiracji 
św. Bonawentury w roku 1263 i wy-
znaczono wówczas termin 2 lipca, czy-
li w dzień po zakończeniu oktawy Na-
rodzenia św. Jana i tak było do roku 
1969. Papież Bonifacy IX polecił nowe 
święto obchodzić w całym Kościele ka-
tolickim od roku 1389, a Sobór w Ba-
zylei to potwierdził w 1441 r. 
Święto powstało z rozważań pięknej ta-
jemnicy życia Maryi, mianowicie Jej 
spotkania ze św. Elżbietą przed naro-
dzeniem św. Jana Chrzciciela. Teksty li-
turgiczne przybliżają nam to zbawcze 
wydarzenie. W kolekcie mszalnej 
wspomina się, że za natchnieniem Du-
cha Świętego Maryja w swoim łonie 
nosiła Bożego Syna i nawiedziła św. 
Elżbietę. Prosimy, abyśmy posłuszni 
Duchowi Świętemu zawsze wraz z Ma-
ryją mogli wielbić Boga w Trójcy Świę-
tej Jedynego. Tekst modlitwy nad da- 
rami wyraża prośbę, aby nasza ofiara 
została przyjęta przez Pana i dała nam 
zbawienie, jak miła była Bogu posługa 
miłości Maryi wobec św. Elżbiety. Mo-
dlitwa po Komunii jest wyrazem uwiel-
bienia Boga wypowiadanego przez Ko-
ściół. Prosimy, abyśmy odczuwali zaw-
sze obecność Pana Jezusa w Euchary-
stii, jak niegdyś dane to było św. Jano-
wi, gdy do jego Matki przyszła Maryja, 
niosąc pod swoim sercem Zbawiciela. 
Specjalna prefacja o Nawiedzeniu przy-
pomina, że sam Bóg przez prorocze 
słowa św. Elżbiety, wypowiedziane pod 
natchnieniem Ducha Świętego, ukazuje 

nam wielkość Maryi, ponieważ Ona 
uwierzyła w obiecane zbawienie. Matka 
św. Jana nazwała Maryję błogosławioną 
i Matką Pana, Matką Bożą, która przy-
była do domu Zachariasza, aby pełnić 
posługę miłości. Pierwsze czytanie 
mszalne jest fragmentem proroctwa So-
foniasza (3, 14-18) i wzywa do radości 
oraz nadziei, ponieważ Pan naprawdę 
jest pośród swojego ludu, pośród nas. 
Św. Łukasz (1, 39-56) w Ewangelii opi-
suje scenę spotkania Maryi z Elżbietą, 
następnie podaje hymn Uwielbiaj duszo 
moja Pana, w którym Maryja wysławia 
Boga za wielkie Jego miłosierdzie i za 
wybranie Jej do wielkich rzeczy w dzie-
le zbawienia. Ewangelista przy końcu 
swojej relacji informuje, że Maryja oko-
ło trzech miesięcy pozostała u św. Elż-
biety, pomagając jej, jak można przy-
puszczać, w domowych zajęciach. 
Piękne są także teksty brewiarzowe na 
święto Nawiedzenia NMP. Cenny jest 
fragment homilii św. Bedy Czcigodne-
go, kapłana, benedyktyna (+735) po-
święcony rozważaniu treści Magnificat. 
Autor zachęca nas do częstego wypo-
wiadania tego świętego tekstu: "(...) 
piękny zaprawdę i wielce użyteczny 
powstał w Kościele zwyczaj śpiewania 
przez wszystkich hymnu Maryi każdego 
dnia w wieczornej modlitwie chwały, 
by częstym wspominaniem Wcielenia 
Pańskiego umysły do pobożności zapa-
lić oraz utwierdzić je w cnotach wielo-
krotnym rozważaniem przykładu życia 
Bożej Rodzicielki. I bardzo dobrze jest 
odmawiać ten hymn wieczorem, albo-
wiem utrudzona całym dniem i pochło-
nięta jego kłopotami dusza potrzebuje 
wraz z nadchodzącym czasem spoczyn-
ku wewnętrznego w sobie skupienia" 
(Liturgia Godzin, t. II). W archidiecezji 



białostockiej jeden tylko kościół para-
fialny nosi tytuł Nawiedzenia NMP, 
mianowicie w Giełczynie. 
Lud polski w swojej ludowej religijno-
ści nazywał Maryję w tajemnicy Na-
wiedzenia Matką Bożą Jagodną. W 
tym bowiem czasie (2 VII) znajdowały 
się w naszych lasach jagody. Według 
legendy Maryja szła sama do Elżbiety 
odludnymi ścieżkami. Na rozgrzanych 
słońcem skałach można było spotkać 
jaszczurki, a jadowite skorpiony nieraz 
wychodziły na drogę, po której wę-
drowała Matka Boża. Nic nie mogły 
jednak złego uczynić Maryi, gdyż po-
traciły wzrok. Matka Boża zatrzymy-
wała się w drodze, aby pożywić się ro-
snącymi tam jagodami. Tradycja ludo-
wa zakazywała w dniu 2 lipca zrywa-
nia jagód i innych owoców. Nie wolno 
było więc jeść wiśni, czereśni, malin, 
poziomek, jeżyn, porzeczek, agrestu, 
jagód ani żadnych innych leśnych 
owoców. Powinno być tego dnia dużo 
jagód, którymi żywiła się Najświętsza 

Maryja. Ten kto złamie to ludowe pra-
wo, nie uczci Maryi, ale też może nara-
zić siebie na bolesne ukąszenie żmii 
lub innych gadów (E. Ferenc). 
Niech to piękne święto skłoni nas do 
uwielbienia Boga za dar Maryi i Jej 
Syna, naszego Zbawiciela. Dziękujmy 
też za łaskę wiary i prośmy o jej umoc-
nienie. Za przykładem Maryi spieszmy 
z pomocą potrzebującym, szczególnie 
w okresie nasilających się prac polo-
wych. Będąc częściej wśród pięknej 
naszej polskiej przyrody, umiejmy w 
niej dostrzec ślady dobrego Boga w 
Trójcy Świętej Jedynego. Zanośmy też 
do Pana nasze gorące prośby: 
"(...) Ty, coś do domu Elżbiety 
Przyniosła radość bezmierną. 
Przyjdź, opiekunko ludzkości, 
I obmyj z brudu sumienia (...) 
Ukaż nam drogę właściwą 
I życiem obdarz niewinnym" 
(LG, t. II). 

Ks. Stanisław Hołodok 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
Apostołowie głosząc Jezusa nie za-

czynali swej narracji od Niego, ale od 
historii ludu. Nie można bowiem zro-
zumieć Jezusa bez tych dziejów, któ-
rych On jest celem. Podobnie nie moż-
na zrozumieć chrześcijanina poza Lu-
dem Bożym. Chrześcijanin nie jest 
monadą, ale należy do pewnego Ludu -
Kościoła. Chrześcijanin bez Kościoła 
to jedynie idea, a nie rzeczywistość. 

Podobnie jak nie można zrozumieć 
Jezusa Chrystusa bez wspólnoty wie-
rzących, tak nie można zrozumieć 
chrześcijanina bez Kościoła. Jezus 
Chrystus nie spadał bowiem z nieba, 
jak jakiś heros, żeby nas zbawić, ale 
ma On historię. Bóg ma historię, bo ze-
chciał pielgrzymować wraz z nami. 
Podobnie nie można zrozumieć chrze-

ścijanina bez historii, bez ludu chrze-
ścijańskiego, bez Kościoła. 

Lud Boży pielgrzymuje posiadając 
obietnicę. Pamięta o dziejach, przebytą 
drogę. Lud ten zmierza ku ostatecznej 
obietnicy. To lud pielgrzymujący ku 
pełni, lud wybrany, posiadający obiet-
nicę w przyszłości i zmierzający ku tej 
obietnicy, do wypełnienia tej obietnicy. 
Dlatego chrześcijanin w Kościele jest 
człowiekiem nadziei: nadziei na obiet-
nicę. Nie jest to oczekiwanie, ale coś 
innego - nadzieja, która nie zawodzi. 

Spoglądając wstecz chrześcijan jest 
człowiekiem pamiętającym - prosi o ła-
skę pamięci, spoglądając przed siebie 
jest człowiekiem nadziei, a w chwili 
obecnej chrześcijanin idzie Bożą drogą 
i odnawia przymierze z Bogiem. Nieu-



stannie mówi Panu: Miłuję Twoje tego potrzebny jest nawyk proszenia o ła-
przykazania, pragnę wypełnienia Two- skę pamięci oraz pamięci pielgrzymki, ja-
jej woli i podążania za Tobą. Jest ką odbył Lud Boży; także osobistej pa-
człowiekiem przymierza, które cele- mięci: co Bóg ze mną uczynił, w moim 
brujemy codziennie we Mszy św., a życiu, jak mnie poprowadził. Proszenia o 
więc jest człowiekiem Eucharystii. łaskę nadziei. I proszenia o łaskę odna-

Przynależność do Kościoła jest niezwy- wiania każdego dnia przymierza z Panem, 
kle istotna. Bez tego nie jesteśmy chrze- który nas powołał. Niech Pan da nam te 
ścijanami. Weszliśmy do Kościoła przez trzy łaski, które są niezbędne dla tożsamo-
chrzest: tu jesteśmy chrześcijanami. Dla- ści chrześcijańskiej. 

O G Ł O S Z E N I A 
S W dniu 3 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. z 
modlitwą o uzdrowienie, tak jak miesiąc temu. Modlitwę poprowadzi ks. An-
drzej Kościuczyk. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie. 
Będzie można składać na kartkach własne intencje modlitewne. 
S W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
oraz Święto Dziękczynienia: 
• godz. 8:00 - 12:00 Procesja dziękczynna od Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. (z kościoła św. 
Antoniego Marii Zaccarii, procesja wyruszy około godz. 11.00) 
• godz. 12:00 Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II na placu przed 
Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie. Będzie jej przewodniczył i homilię 
wygłosi Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. 
S Jutro, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko skła-
dajmy życzenia i podarunki naszym Mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, 
prosząc dla nich o wszystkie potrzebne łaski. A dla tych, które już Pan powołał do 
wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie. 
S W środę, 28 maja, przypada 33. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana kar-
dynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz 
naród w macierzyńską opiekę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a 
jednocześnie módlmy się o rychłą jego beatyfikację. 
S W tym tygodniu patronują nam: 
26 maja - św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter; jest nazywany „apostołem 
Rzymu"; wprowadził zupełnie nowe formy duszpasterstwa polegające na groma-
dzeniu w tzw. oratoriach ludzi z różnych stanów, by rozmawiać z nimi na tematy 
wiary, jak też aktualnych wydarzeń; od niego wywodzą się oratorianie (filipini), 
którzy, mimo iż żyją wspólnie, nie składają ślubów zakonnych; słynął ze swojego 
szczególnego poczucia humoru. 
29 maja - św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek od Jezusa Konającego, popularnie zwanych Szarymi; są one obecne 
w wielu parafiach w naszej ojczyźnie, dając nieoceniony wkład w wychowanie dzieci 
i młodzieży, angażując się na różne sposoby w pracę duszpasterską w parafiach. 

KONTO PARAFIALNE: 02 80150004 0085 0038 2030 0001 
Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. „Bóg zapłać". 

Redagują ks. Przemysław Ludwiczak, Robert Lisowski 


