
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

38  29.04.2018 



2 
 

 
 
Maj to miesiąc Najświętszej Maryi Panny, ale nie tylko maryjne święta 
obchodzimy w tym okresie. 
W kościelnej terminologii między świętem a uroczystością jest różnica - tylko  
w dzień uroczystości wierni muszą uczestniczyć we mszy świętej. W tym 
miesiącu katolicy wezmą udział w sześciu uroczystościach. Są to: 
3 maja - UROCZYSTOŚĆ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI, 
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI. Po udanej obronie Jasnej Góry przed 
Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie oddał Polskę pod 
opiekę Matki Bożej, nazywając Maryję królową naszego kraju. W 1924 r. papież 
Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił 
je obchodzić w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił 
Maryję główną patronką kraju, obok świętych Stanisława i Wojciecha.  
9 maja  - UROCZYSTOŚC ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, BISKUPA  
I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PAOTRONA POLSKI. Święty Stanisława był 
biskupem krakowskim. Popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym  
i został zabity podczas odprawiania Mszy Świętej w kościele św. Michała na 
Skałce.  
13 maja - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. Jest 
obchodzone zawsze w siódmą Niedzielę Wielkanocną. Upamiętnia wstąpienie 
do Nieba Jezusa, wspomniane w Ewangeliach wg św. Marka i św. Łukasza. Ta 
uroczystość jest obchodzona dopiero od IV wieku. Dni następujące po niej 
przygotowują wiernych na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  
20 maja - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Pięćdziesiąt dni 
po zmartwychwstaniu Jezus zesłał Ducha Świętego na swoich uczniów. Oni 
wyszli z pomieszczenia, w którym się zgromadzili i zaczęli nauczać 
mieszkańców różnych krajów. Dzień ten uważany jest za początek działania 
Kościoła.  
27 maja - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Jest bardzo ważna dla 
katolików. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Tajemnica Trójcy 
Świętej jest centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą 
Boga w sobie samym, a więc źródłem pozostałych tajemnic wiary oraz światłem, 
które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym 
nauczaniem w "hierarchii prawd"  wiary. 
31 maja - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w czasie Ostatniej 
Wieczerzy, którą upamiętnia pierwsza część Triduum Paschalnego. Uroczystość 
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Jego Ciała i Krwi jest obchodzona osobno ze względu na to, jak duże znaczenie 
dla wierzących ma ofiara Jezusa. 
W maju obchodzone będą następujące święta i wspomnienia: 
01.maja  -  św. Józefa Rzemieślnika 
02.maja  - św. Atanazego Wielkiego – biskupa, doktora Kościoła,  III/IV w. 
niezłomny bojownik i jeden z największych teologów i obrońców wiary  
w czasach wielkich herezji; 
04.maja  -  św. Floriana, żołnierza męczennika, żył III/IV w.; jako oficer 
rzymski odmówił palenia kadzidła przed bóstwem, za to został ubiczowany  
z poszarpaniem ciała hakami i w końcu zatopiony w rzece Enns; 
06.maja  -  św. Filipa Apostoła, św. Jakuba Młodszego,  I w. 
13.maja - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. 
14.maja  -  św. Macieja Apostoła, I w., przedstawiany z siekierą lub halabardą, 
gdyż poniósł śmierć przez ukamienowanie, dobity siekierą czy nawet włócznią; 
patron cieśli oraz rzeźników; 
16. maja  -  św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika, XVI/XVII w.; 
zakatowany przez Kozaków za odmowę wyparcia się wiary katolickiej; 
21.maja - Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 
24. maja  -  Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. 
 
 
 
 Matka - pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego 
początku zatroskana o nasze istnienie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka 
i dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, 
oddana bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę 
i serce. Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. 
Matka musi mieć uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się 
cnotami, by dziecku dać przykład, jak ma iść przez życie. Dziecko to człowiek 
mający wolną wolę, którą może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić 
w procesie wychowawczym, jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego 
charakteru. 
 Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stąd -
dotąd. Niech dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno. Wychowanie musi iść  
w parze z pewnym hartowaniem osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że 
nie wszystko w życiu jest dostępne. Mówi się często, że obecne młode pokolenie 
jest źle wychowane, nieczułe, nie ma szacunku dla rodziców. Chyba jedną  
z przyczyn takiego stanu jest zmiana stylu życia, przeobrażenia w rodzinie, inne 
traktowanie dzieci przez rodziców odnośnie do wymagań, a nawet 
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bezwzględności, jak to było dawniej. Dzisiaj stosunki między rodzicami  
a dziećmi układają się coraz częściej na płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. 
Istnieje ogromna swoboda w tych relacjach, kiedyś nie do pomyślenia. Zadanie 
matki to ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu 
przyjemności życia, by być najbliżej swych pociech i czuwać nad nimi. I tak 
biegną lata, dzieci dorastają, a matka drepce za nimi cicha, o wiecznie 
zatroskanych oczach, które życie okradło nieraz z uśmiechów. Często 
uśmiechami obdarzamy przyjaciół, znajomych, a dla matki zostaje uśmiech jakiś 
wymuszony. Dzielimy swoje serce na drobne dla innych, a przed matką 
chowamy je głęboko. Zapominamy o jej prawie do naszego serca. Niech 
obchodzony corocznie 26 maja Dzień Matki będzie dla wielu dniem refleksji  
i zastanowienia się, jacy jesteśmy na co dzień dla swoich, kochających nas 
matek. Wszystkim Matkom, tym młodym i tym starszym, życzymy, by miały w 
sobie dość siły i obfitość serca dla swych dzieci, by siłę tę czerpały z serca 
Bogurodzicy Maryi i do Niej się uciekały w trudnych chwilach, gdy burza 
zacznie zagrażać domowemu ognisku. 
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