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MY ŚL 
MIESI ĄCA 

 

 

Nie ma obawy, Ŝe 
Maryja wyrośnie w nas 

ponad głowę Chrystusa. 
Ona Go zawsze niesie 

przed sobą. 
 

 

Stefan Kard. Wyszyński 

KALENDARIUM  
 

2 maja – Św. Atanazego 
biskupa – wspomnienie  
 

3 maja – Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski – 
uroczystość  
 

4 maja – Wniebowstąpienia 
Pańskie - Uroczystość 
 

6 maja – Św. Apostołów 
Filipa i Jakuba – święto 
 

8 maja – Św. Stanisława 
biskupa – uroczystość  
 

11 maja – Zesłanie Ducha 
Świętego – Uroczystość 
 

12 maja – Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła – 
święto 
 

14 maja – Św. Macieja 
Apostoła – święto  
 

16 maja – Św. Andrzeja 
Boboli – święto  
 

18 maja – Najświętszej 
Trójcy – uroczystość 
 

22 maja – BoŜe Ciało - 
Uroczystość 
 

24 maja – Najświętszej Maryi 
Panny WspomoŜycielki 
Wiernych – wspomnienie 
 

26 maja – Św. Filipa 
Nereusza – wspomnienie  
 
 

29 maja – Św. Urszuli 
Ledóchowskiej – 
wspomnienie 
 

30 maja – Najświętszego 
Serca Pana Jezusa – 
uroczystość 
 

31 maja – Nawiedzenie NMP 
- święto  

 

Błogosławiona jesteś Maryjo!Błogosławiona jesteś Maryjo!Błogosławiona jesteś Maryjo!Błogosławiona jesteś Maryjo!    

Zapewne kaŜdy z nas, gdy mówi o Maryi, 
opowiada poniekąd o swoim Ŝyciu. Od naszych 
wczesnych lat dziecięcych jest Ona obecna 
w naszej codzienności. Pamiętam moje 
pierwsze spotkanie z Jej wizerunkiem na Jasnej 
Górze, a było to ponad 28 lat temu. 
Przyjechałem z parafialną pielgrzymką 
młodzieŜy. 

Pamiętam, jak wpatrywałem się w Jej 
częstochowskie oblicze. Widziałem 
zatroskane, smutne oczy. Wydawało mi się 
wtedy, Ŝe Maryja patrzy tylko na mnie. Ona 
była taka wielka, a ja czułem się taki malutki 
w wielkim tłumie pielgrzymów. Powiedziałem 
Jej: „Matko BoŜa, bądź moją Matką 
i przewodniczką, proszę, wskaŜ mi właściwą 
drogę mego Ŝycia’’. I nie wiem jak się to stało, 
ale zostałem poproszony przez słuŜbę 
kościelną z bazyliki do ołtarza bym odczytał 
lekcję z czytań mszalnych. Serce mi 
zadrŜało… CzyŜby to była odpowiedź Maryi…? 
Ja...? To niemoŜliwe….  

A jednak… 8 lat później jedną 
z pierwszych mszy odprawiłem w Kaplicy 
Cudownego Obrazu przy Jej ołtarzu.  

Wiele razy pielgrzymowałem pieszo z 
Głogowa i Gorzowa na Jasną Górę. Tyle 
nocnych czuwań, przeŜyć, łez i radości 
towarzyszyło mi w tych spotkaniach z Matką.  

Maryja… IluŜ tytułami ozdobili to imię Jej 
czciciele. Wołamy do Niej jako do Najświętszej 
Pośredniczki, Pocieszycielki, Przewodniczki, 
Uzdrowienia chorych, Ucieczki grzeszników, 
Królowej Polski. We wszystkich językach świata 
głosi się Jej chwałę.  

Istnieje przepiękna legenda o ukrzyŜowaniu 
św. Andrzeja i jego wejściu do nieba. Opowiada 
ona, jak ów święty, który za Ŝycia był wielkim 
czcicielem Matki BoŜej, wchodząc w poczet 
zbawionych, pragnął jak najprędzej spotkać 
Maryję. Nie mogąc Jej znaleźć w niebie, 
zniecierpliwiony zapytał: „Gdzie Ona jest?’’. 
Padła znamienna odpowiedź: „Nie ma Jej tutaj. 
Ona wciąŜ jeszcze pozostaje na ziemi, aby 
ocierać łzy z oczu swych zapłakanych dzieci”. 

Matka… Taką właśnie spotykamy na kartach 
Ewangelii. Maryja pilnie słuchała, co mówił do 
Niej Bóg, rozwaŜała w swoim sercu wszystkie te 
słowa, i jednego tylko pragnęła – być blisko 
Boga. Dlatego odpowiedziała na propozycję 
Archanioła: „Tak, zgadzam się, chcę być 
SłuŜebnicą Pana’’. Przyjęła Słowo – w Niej stało 
się Ono Ciałem, które zamieszkało wśród ludzi. 
Przyniosła Boga i wciąŜ Go niesie. Jest 
najbliŜsza człowiekowi, poniewaŜ jest Matką 
Chrystusa – Odkupiciela człowieka. Maryja jawi 
się jako zwykła kobieta, choć niezwykła w swym 
blasku świętości i godności BoŜego 
macierzyństwa. Jest błogosławiona, gdyŜ 
uwierzyła i zawierzyła siebie jedynemu Bogu. On 
uczynił Jej wielkie rzeczy. Jednocześnie Bóg nie 
odebrał Jej trudu codzienności. Maryja to ta, 
która mówi swemu 12-letniemu dziecku: „Synu, 
czemuś nam to uczynił?’’. W Kanie Galilejskiej 
prosi: „Nie mają juŜ wina” (J 2, 3), a potem 
zwraca się do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2, 5). To Ona, Maryja, złączona 
ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni, 
szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała 
wiernie swe zjednoczenie z Synem aŜ do 
krzyŜa. Z Jego ofiarą złączyła się matczyną 
miłością i wreszcie, przez tegoŜ Jezusa 
Chrystusa umierającego na krzyŜu, została 
oddana jako Matka uczniowi: „«Niewiasto, oto 
syn Twój». (…) I od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie’’ (J 19, 26-27). Od tej godziny 
wszyscy, którzy przez wiarę otworzyli się na 
Chrystusa, biorą Maryję do siebie, do swojego 
domu, idą razem z Nią przez całe swoje Ŝycie.  

Wchodzimy tutaj jakby w drugi wymiar 
maryjnej obecności. 

A Ciąg dalszy na s. 2 
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 22 kwietnia jedna szósta (wg mediów) mieszkańców 
naszej planety obchodziła „Dzień Ziemi” udowadniając 
w ten sposób, Ŝe z troską myśli o Ziemi jako wielkim 
skarbie, na którym Bóg osadził człowieka i stworzył tak 
róŜnorodną i wspaniałą przyrodę. 
 Spoglądając na Ziemię z kosmosu rzeczywiście 
przypomina ona swoim niespotykanym we 
wszechświecie kolorem niebieskim najcenniejszy 
szlachetny diament. Jeszcze bardziej jednak zachwyca 
majowa szata naszych pól, łąk i lasów. Idąc polnymi 
drogami nie moŜemy wyjść z podziwu spoglądając na 
zielony dywan łąk poprzetykany jakby złotą nicią 
Ŝółtymi mniszkami i kaczeńcami. Majowe oziminy  
pokryte poranną rosą przywodzą na myśl szmaragdowy 
kobierzec mieniących się w promieniach wschodzącego 
słońca. Do tego dochodzi jeszcze zapach lasu i gleby po 
wiosennej burzy z całym chórem ptasich świergotów, 
którym przewodzą ranne i wieczorne kląskania słowika 
oraz podniebne trele skowronka. Widząc to wszystko 
kaŜdy człowiek prędzej czy później musi dojść do 
wniosku, Ŝe to wszystko nie mogło, od tak powstać 
z przypadku czy niechcący. To, co nas otacza na całej 
Ziemi, włącznie z człowiekiem, musiało zostać 
stworzone  przez Kogoś wszechmogącego – Boga. 
 Spójrzmy równieŜ na powalającą swym ogromem 
i bujnością przyrodę dŜungli równikowych, tajgi czy 
tundry. To jest zbyt skomplikowane i róŜnorodne, 
a jednocześnie takie harmonijne i wynikające jedno 
z drugiego (ekologia) by mogło powstać z przypadku. 
 Rzecz jasna, Ŝe następują zmiany we wszystkich 
środowiskach Ziemi i wszystko musi się do tego 
przystosować. Tak ewolucja istnieje w przyrodzie i nie 
stworzył jej Karol Darwin (odkrył ją tylko) a sam Bóg 
wpisał zdolność do przemiany w genotypy stworzonych 
przez Siebie roślin, zwierząt i człowieka. Bądźmy pewni 
– Bóg od samego początku wiedział, co i kogo 
 

stwarza i jak to stworzenie będzie się kształtowało 
w przyszłości. MoŜna śmiało powiedzieć – Bóg jest twórcą 
ewolucji. 

Natomiast istotę podobną do Siebie – człowieka 
ustanowił by czuwała nad wszystkim: „A wreszcie rzekł 
Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. 
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym, nad ziemią i nad wszystkimi pełzającymi po 
ziemi!” (Rdz 1, 26) 
 Niestety wielu ludzi, moŜna powiedzieć większość, 
niszczy swoją ojczyznę Ziemię (spójrzmy chociaŜby na 
nasze zaśmiecone lasy) niszcząc w ten sposób dzieło Boga. 
Wielu z nas, w tym i ja i Ty drogi czytelniku, nie docenia 
tego wielkiego skarbu, jaki dał nam Stwórca. MoŜe trzeba 
by zmienić tytuł artykułu na Ziemia – skarb niedoceniany? 
Róbmy wszystko, aby to zmienić by przyszłe pokolenia 
mogły śpiewać tak jak my teraz „Chwalcie łąki umajone, 
góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte 
strumyki.” 
 

A. G.          

ZIEMIA – SKARB NIEOCENIONY 
 

 

Ciąg dalszy ze s. 1 
 

Pokorna SłuŜebnica Pańska w planie BoŜym wykracza poza granice swej historycznej egzystencji. Maryja jest obecna 
w dziejach zbawienia od początku i trwa w nich do końca. Jest związana z trudnymi i przełomowymi wydarzeniami 
w dziejach Kościoła i świata. W momentach zagroŜeń, największych ataków, kiedy Chrystus – a więc i Kościół – stają się 
znakiem sprzeciwu, Maryja przychodzi z pomocą. Staje się szczególnie bliska Kościołowi, jest Jego orędowniczką 
i wspomoŜycielką. 

Wpatrujmy się w ten „znak wielki na niebie” – Maryję, aby nie zabłądzić. Obecnie trwa walka z tymi, „co strzegą 
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12, 17), ale Ona wspiera i pomaga. PapieŜ Benedykt XVI mówił „KtóŜ 
bardziej niŜ Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla nas – Ona, która przez swoje «tak» otworzyła Bogu samemu drzwi 
naszego świata, Ona, która stała się Ŝyjącą Arką Przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, pośród nas 
«rozbił swój namiot»”  
  Wołanie Matki i Królowej skierowane do Jej dzieci jest naglące i wciąŜ aktualne: „Módlcie się, czyńcie wszystko, co 
Syn mój powie”. Trzeba przyjąć to orędzie nadziei, wprowadzać je w swoje Ŝycie osobiste, rodzinne i społeczne. 
Odmawiając Litanię loretańską, mamy w sobie coś z dziecka, które chce powiedzieć wszystko swojej mamie. Brakuje 
słów, aby wyrazić to, co czuje serce. Wszystkie te najpiękniejsze tytuły znajdują swą podstawę i sens w jednym, prostym 
słowie, tak bliskim kaŜdemu człowiekowi: Mama, Matka Boga i ludzi – Maryja. Niech zatem w maju w naszej świątyni 

sjk 
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1. W miesiącu maju przeŜywamy naboŜeństwa majowe. 
NaboŜeństwa majowe odprawiane są codziennie po mszy 
św. W niedzielę o godz. 1730.  

 

2. 4 maja w Nowej Niedrzwicy dzieci z klas II z Nowej 
Niedrzwicy i Krasnego Dłuska przystąpią do I Komunii 
Świętej. 

 

3. 11 maja w Przytocznej na mszy św. o godz. 900 dzieci 
z klas II przystąpią do I Komunii Świętej. 

 

4. 22 maja Uroczystość BoŜego Ciała. Procesja 
w Przytocznej będzie szła ulicami: Jeziorną, Krzywa, 
Pocztowa, Dworcową i Parkową. Msza św. w parku przy 
ul. Parkowej 

 

5. W piątek 2 maja rozpoczyna się nowenna do Ducha św. 
 

6. W sobotę 3 maja w Uroczystość NMP Królowej Polski 
msze św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego. 

 

7. 11 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
 

8. 18 maja Uroczystość Trójcy św. – parafialny odpust. 
Głowna msza św. odpustowa odprawiana będzie 
o godz. 1200. 

 

Jak co roku 3 maja w święto Matki Boskiej Królowej 
Polski wielu z nas podąŜa do diecezjalnego 
sanktuarium, Bazyliki Rokitniańskiej. Jest tu Msza św. 
odpustowa, w której uczestniczą przedstawiciele całej 
diecezji. Od kilku lat tego dnia gromadzą się na 
wzgórzu rokitniańskim takŜe osoby zatroskane 
o trzeźwość w naszych rodzinach. 
 Na przestrzeni lat spotyka się tu wiele znanych osób, 
których róŜnorodne losy pokazują jak trudną sprawą jest 
walka  z uzaleŜnieniem od alkoholu. Jednego roku 
byłem zaproszony aby grupie rekolekcyjnej wręczyć 
prace mieszkańców DPS-u oraz opowiedzieć o ich 
Ŝyciu. Mówiąc o ich niepełnosprawności powiedziałem, 
Ŝe polega ona na zatrzymaniu rozwoju intelektualnego 
na etapie 2-3 letniego dziecka, przy równoczesnym 
często normalnym rozwoju fizycznym. Stąd widok 
silnego męŜczyzny proszącego o cukierka. Jeden ze 
słuchaczy skomentował to słowami: ”My teŜ gdy piliśmy, 
to jak małe dzieci Ŝebraliśmy, tylko o alkohol”. W tych 
słowach podsumował do jakiego poziomu 
człowieczeństwa moŜe się zniŜyć kaŜdy, gdy zacznie 
bez refleksji sięgać po alkohol. 
  Dlatego z wielką radością spotykam na tej 
pielgrzymce znajomego, którego kilkanaście lat temu 
zabierałem w nocy na “stopa”, wracając z Gorzowa. 
 
 

 

Pielgrzymka nadzieiPielgrzymka nadzieiPielgrzymka nadzieiPielgrzymka nadziei    
 

Był tak pijany, Ŝe dopiero w Przytocznej uświadomił 
sobie, z kim jedzie. Wtedy zaproponował mi: ”Sąsiad 
jedziemy do Oazy”. Nie skorzystałem, zawiozłem go do 
domu. Od kilku lat nie pije. Zaczął teŜ częściej 
przychodzić do Kościoła. Bo chyba zrozumiał, jak wielu 
z nas, Ŝe bez Boga nie da sobie rady w Ŝyciu, takŜe w 
walce ze słabościami ducha i ciała. 

Pielgrzymka 3 maja do Rokitna to nadzieja na trzeźwe 
rodziny, gdzie Bóg będzie na pierwszym miejscu. To 
takŜe okazja do refleksji nad udziałem w naboŜeństwach 
majowych z prośbami do Matki Najświętszej. Oby nasza 
przytoczniańska świątynia nie ucichła od radosnego 
śpiewu “ Chwalcie łąki umajone” podczas Litanii 
Loretańskiej w najpiękniejszym miesiącu roku. 

L.K. 
 

 



PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ                                 www.parafiaprzytoczna.pl  

 
– 4 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  
telefon.: 7493492 – ks. proboszcz,  Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500. 
Nauka przed chrztem  dla rodziców i chrzestnych indywidualne spotkania w kancelarii. 
 

Sakramentu Chrztu św. udzielono: 
1. Patrycja Fujak c. Jolanty i Przymysława 
2. Zuzanna Kortyla c. Diany i Piotra 
3. Paula Piórko c. Barbary i Krzysztofa 
 
 
 
 
 
Związek małŜeński zawarli: 
1. Sebastian śagiel i Paulina Kmieciak 
2. Sebastian Piórko i Barbara Bielat 
3. Tobiasz Kłak i Agnieszka Pastuszek 

 

ZATRZYMAJ SI Ę NA CHWILE…  
 
       … i pomyśl, gdzie jest Bóg?  

 
Czy na cos tak zupełnie oczywistego moŜna 

jednoznacznie odpowiedzieć? Wydaje się, Ŝe po przeczytaniu 
poniŜszej bajki kaŜdy znajdzie na to odpowiedź. 
 Była sobie mała rybka, która przypadkiem podsłyszała, Ŝe jej 
gatunek potrzebuje do Ŝycia wody. PoniewaŜ dotąd nie 
zauwaŜała otaczającej jej rzeczywistości ruszyła na 
poszukiwanie. Jako pierwszą spotkała kijankę i zapytała ja 
o wodę. „Wody tu nie ma – tylko glony i rośliny” – usłyszała 
w odpowiedzi. Podpłynęła więc do suma i zadała to samo 
pytanie. „Woda jest przed tobą” – przemówił sum. „Przede mną 
jesteś ty” – odpowiedziała zdumiona i zdziwiona. „No, to 
w takim razie woda jest za tobą i obok ciebie” – dodał sum. 
„AleŜ za mną są tylko kamienie, inne ryby i rośliny” – odparła 
coraz bardziej zniecierpliwiona. 
 Nasza ciekawska rybka popłynęła dalej i spotkała walenia. 
W odpowiedzi na dobrze znane nam pytanie tym razem 
usłyszała polecenie: „połóŜ się na moim grzbiecie”. Waleń 
unosił się coraz wyŜej i wyŜej, aŜ w końcu wynurzył się z wody 
i wyglądał jak góra. Rybka zatrzepotała, zdawało się jej, Ŝe 
usycha, nie ma czym oddychać i umiera. Nagle zapadła 
w ciemność, straciła przytomność i nic juŜ nie pamiętała. Kiedy 
doszła do siebie zorientowała się, Ŝe leŜy na dnie morza obok 
walenia. Ten zadał jej pytanie: „Czy wiesz juŜ, gdzie jest woda, 
której tak ryby potrzebują do Ŝycia?” Uratowana rybka odparła: 
„To, czego tak długo szukałam zawsze było obok mnie”. Waleń 
stwierdził: „PoniewaŜ była ona dla ciebie zupełnie oczywista, 
nie zauwaŜałaś jej i musiałaś szukać”. 
 Tak jest równieŜ z nami i naszymi pytaniami o Boga. On, 
jako coś zupełnie oczywistego otacza nas wszędzie. Z Niego 
Ŝyjemy, z Niego przychodzi i do Niego powraca wszelkie Ŝycie. 
Dlatego św. Paweł mówi w Dziejach Apostolskich: „W Nim 
Ŝyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. (Dz 17,28). 
 Na potwierdzenie powyŜszych rozwaŜań przytoczę pewną 
anegdotę: Młody przychodzi do starca ze słowami: „Dam panu 
stówę, jak mi pan powie, gdzie mieszka Bóg”. A starzec na to: 
A ja dam panu o wiele więcej, jak mi pan powie, gdzie On nie 
mieszka…” 
 

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.  
Z daleka przenikasz moje zamysły, 
widzisz moje działanie i mój spoczynek  
i wszystkie moje drogi są Ci znane. 
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:  
Ty, Panie, juŜ znasz je w całości. 
Ty ogarniasz mnie zewsząd  
i kładziesz na mnie swą rękę… 
Zbadaj mnie, BoŜe, i poznaj me serce;  
doświadcz i poznaj moje troski, 
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,  
a skieruj mnie na drogę odwieczną!  (Ps 139) 

 (kropka.) 

 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

 

 
   Św. Paweł przypomina nam, Ŝe jedność duchowa – ta, 
która prowadzi do pojednania i ubogaca odmienność – 
ma swój początek i swój najwyŜszy wzór w Ŝyciu Boga 
Trójjedynego. Jako jedność czystej miłości i nieskoń-
czonej wolności Trójca Przenajświętsza nieustannie rodzi 
nowe Ŝycie w dziele stworzenia i odkupienia. Kościół jako 
„lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” (por. „Lumen gentium”, 4) powołany jest do 
głoszenia daru Ŝycia, do ochrony Ŝycia i krzewienia 
kultury Ŝycia. (…) Głoszenie Ŝycia, Ŝycia w obfitości, musi 
stanowić serce nowej ewangelizacji. Albowiem 
prawdziwe Ŝycie – nasze zbawienie – znaleźć moŜna 
jedynie w pojednaniu, w wolności i w miłości, które są 
bezinteresownymi darami Boga.  
Oto orędzie nadziei, jakie mamy głosić i wcielać 
w świecie, na którym egocentryzm, chciwość, przemoc 
i cynizm tak często zdają się dławić kruchy wzrost łaski 
w sercach ludzi. Św. Ireneusz z wielką przenikliwością 
zrozumiał, Ŝe wezwanie skierowane przez MojŜesza do 
narodu Izraela: „Wybierajcie Ŝycie!” (Pwt 30, 19) było 
najgłębszą racją naszego posłuszeństwa wobec 
wszystkich BoŜych przykazań (por. „Adv. Haer.” IV, 16, 
2-5). MoŜe straciliśmy z pola widzenia, Ŝe 
w społeczeństwie, w którym Kościół wydaje się wielu 
legalistyczny i „instytucjonalny”, najbardziej 
niecierpiącym zwłoki wyzwaniem jest przekazywanie 
radości, jaka rodzi się z wiary i doświadczenia BoŜej 
miłości. 
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