
gdyż sam Bóg posłużył się 

nim dla odnowy człowieka”. 

Redakcja 

Po kilkumiesięcznej prze-

rwie wznawiamy wyda-

wanie pisma parafialnego. 

Pismo takie jest nam po-

trzebne, gdyż informuje o 

tym, co się dzieje w na-

szym środowisku. 

Wychodzimy z założenia, 

że należy na bieżąco in-

formować swoich para-

fian o wydarzeniach z 

życia naszej parafii, orato-

rium i szkole, po to aby-

śmy bardziej poczuli się 

odpowiedzialni za losy 

żywego Kościoła, którym 

wszyscy jesteśmy. 

Zmienił się w tym czasie 

skład redakcji gazety, jak 

również szata graficzna, 

tytuł i częstotliwość wy-

dawania naszego pisma. 

Będzie ono ukazywało się 

raz w miesiącu. W gaze-

cie znajdą się podstawo-

we informacje o codzien-

nej działalności w naszej 

parafii, szkole i orato-

rium. Będziemy informo-

wać Was na bieżąco o 

wszystkich organizowa-

nych imprezach takich 

jak: rekolekcje, wycieczki, 

odpusty, zawody sporto-

we, uroczystości religijne,  

itp. 

Zachęcamy Was do czy-

tania naszego pisma oraz 

oczekujemy również peł-

nej współpracy Państwa z 

nami w celu redagowania 

i rozpowszechnienia Biu-

letynu Salezjańskiego. 

Zachęca nas do tego sam 

Ksiądz Bosko: „ prasa była 

jednym z głównych przed-

sięwzięć powierzonych mi 

przez Bożą Opatrzność 

(…), nie boję się nazwać 

tego narzędzia boskim, 

Szanowni Parafianie 

Chwalcie łąki umajone  

Już od średniowie-

cza trwają pobożne praktyki 

wiążące osobę Maryi z ma-

jem. Król hiszpański, Alfons 
X (+1284), w swoich wier-

szach zachęcał do oddawa-

nia Maryi czci w maju; bł. 

Henryk Suzo (+1366) w 

maju stroił kwiatami figury 

Maryi (ponoć został za to 

wynagrodzony wizją Maryi 

w chwale); w 1549 r. ukaza-

ła się niemiecka książeczka 

„Maj duchowy”, gdzie po 

raz pierwszy mowa o maju 
jako miesiącu Maryi. Póź-

niej św. Filip Nereusz 

(+1595) gromadził dzieci 

przy obrazach i figurach 

Maryi, śpiewał pieśni, skła-

dał kwiaty. Nawiązał do 

tego św. Jan Bosko, urzą-

dzając dla wychowanków 

konkursy na najładniejszy 

ołtarzyk maryjny. Domini-

kanie-nowicjusze w Fiesde 
w latach 1677-1709 w maju 

przed wizerunkiem Maryi 

śpiewali i modlili się. W 

1692 r. wydano drukiem 

pierwsze pieśni majowe o. 

Wawrzyńca Schmeffi, kapu-

cyna.   
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W roku 1713 o. Ansolani, jezuita, 

w kaplicy królewskiej w Neapolu codzien-

nie w maju urządzał koncerty pieśni ma-

ryjnych, kończąc je błogosławieństwem 
sakramentalnym. Prawdopodobnie były to 

pierwsze nabożeństwa majowe. Z kolei 

inni jezuici: o. Hannibal Dionizy, o. Calvi 

i o. Lalomia w okolicznościowych broszu-

rach (w roku 1726, 1758 i 1762) zachęcali 

do czci Maryi w maju poprzez tzw. kwiat-

ki duchowe (strojenie wizerunków, modli-

twy i wyrzeczenia). 

Regularne nabożeństwa majowe 

zaczęto praktykować najpierw we Wło-

szech: od 1739 w Weronese, od 1734 w 
Weronie i pobliskim Grezzana, od 1747 w 

Genui, od 1774 w Ferrarze. Wkrótce nabo-

żeństwa majowe, organizowane w kościele 

Il Gesu w Rzymie oraz w Paryżu przez 

jezuitę, o. Muzzarellego, papież Pius VII 

obdarzył odpustami. 

Ale dopiero w połowie XIX w. 

nabożeństwo upowszechniły się we 

wszystkich krajach. Do oddawania Maryi 

czci w maju kilkakrotnie (w roku 1942, 

1943 i 1948) zachęcał papież Pius XII. 

W Polsce nabożeństwa majowe 
odprawia się od 1838 r. w Tarnopolu 

(jezuici), od 1852 w Warszawie i Świętym 

Krzyżu (misjonarze), od 1856 w Krakowie 

(o. Golian), od 1859 we Włocławku (bp 

Marszewski). Ukazują się też broszury o 

tych nabożeństwach: jezuity, Wincentego 

Buczyńskiego, w 1839 r. we Lwowie i 

Aleksandra Jełowickiego, zmartwych-

wstańca, w 1850 r. we Wrocławiu. 

W tym czasie w Galicji Karol 

Antoniewicz (+1852), także jezuita, wyda-
je poezje o Królowej maja, m.in. z tekstem 

późniejszej pieśni: Chwalcie łąki umajone.  

A ponieważ przeżywamy miesiąc 

maj, tą i innymi pieśniami oraz śpiewem 

Litanii jak co roku sławmy Maryję, naszą 

Matkę i Patronkę naszej Parafii. 

(red.) 

 

Bożym: Wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał 

na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie po-
kolenia. Żeby więc chwała Maryi mogła 
rozszerzać się na wszystkie pokolenia i 

aby one mogły nazywać Ją błogosławioną, 
trzeba było, by wszystkie pokolenia do-
znawały z Jej strony niezwykłego i nie-

ustannego dobrodziejstwa, które będąc 
stałym motywem ich wdzięczności uza-

sadniałoby wieczną Jej chwałę. 

To stałe i cudowne dobrodziejstwo 

nie może być inne jak pomoc, którą Ma-
ryja świadczy ludziom, pomoc, która po-
winna obejmować wszystkie czasy oraz 
rozszerzać się na wszystkie miejsca i na 

wszystkich ludzi.  

Tytuł „Wspomożenie chrześcijan”, 
przypisywany Czcigodnej Matce Zbawi-
ciela, nie jest rzeczą nową w Kościele 

Chrystusa. ale w tych ostatnich czasach 
zaczęto go używać w stosunku do Błogo-
sławionej Dziewicy ze specjalnego wzglę-

Doroczna Uroczystość Odpustowa 

kieruje nasze myśli ku naszej Matce – Ma-
ryi Wspomożycielce Wiernych, którą tak 
wielką czcią darzył największy Jej czciciel 
św. Jan Bosko. Była Ona dla niego Matką, 

Przewodniczka i Mistrzynią na drodze 
kapłańskiego życia. Niech więc jego słowa 

pomogą nam dobrze przeżyć Jej święto. 

„Kiedy święta Elżbieta ujrzała Naj-

świętszą Dziewicę wchodząca do swojego 
domu, została napełniona Duchem Świę-
tym do tego stopnia, że natchniona zaczę-

ła prorokować: Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony owoc Twojego 
łona. Tymi słowami Duch Święty pouczył, 
że Najświętsza Dziewica, obdarzona łaska-

mi z nieba, została wybrana, aby ludzkości 
znowu przynieść to błogosławieństwo, 
które zostało utracone przez Ewę i przez 

tyle wieków było z utęsknieniem oczeki-

wane. 

Na słowa swojej krewnej Maryja od-
powiedziała również pod natchnieniem 

Chwalcie łąki umajone cd. 

Słowo Księdza Proboszcza  

Nabożeństwa 

majowe w 

naszym 

Sanktuarium 

w dni 

powszednie 

o godz. 17.30 

w niedziele o 

godz. 18.00 
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Obraz Matki Bożej 

Wspomożenia Wier-

nych w Oświęcimskim 

Sanktuarium  

Ksiądz Proboszcz 

Sławomir Zdoliński 



du. Obecnie do wzywania 

Maryi nie zmuszają nas 
sprawy prywatne, lecz bar-
dzo ważne niebezpieczeń-
stwa zagrażające wszystkim 

wiernym. Obecnie sam 
Kościół katolicki stał się 
przedmiotem ataków. Ata-

kuje się jego prace, jego 
święte instytucje, jego gło-
wę, jego naukę i karność. 

Kościół katolicki jest atako-
wany jako ostoja prawdy i 
nauczyciel wszystkich wier-

nych.  

Dlatego, aby wyprosić 

od Boga szczególną pomoc 

w tych czasach, wszyscy 
katolicy na całym świecie 
uciekają się do Maryi jako 
wspólnej Matki, specjalnej 

Wspomożycielki rządzą-

cych i narodów katolickich. 

Z całą słusznością 
twierdzimy, że Bóg Maryję 

ustanowił „Wspomożeniem 
chrześcijan” i że Ona zaw-
sze okazywała się taką w 

nieszczęściach publicznych, 
szczególnie wobec ludów 
cierpiących i walczących za 

wiarę. 

Niech święta Dziewica 

pomaga nam wszystkim, 
abyśmy żyli przywiązani do 
nauki i Kościoła, których 
głową jest papież, zastępca 

Jezusa Chrystusa, i niech 
wyjedna nam łaskę wytrwa-
nia w świętej służbie Bożej 

na ziemi, byśmy mogli dojść 
do Niej w królestwie 

chwały w niebie”. 

Głębokich przeżyć 

odpustowych poprzedzo-
nych nocnym czuwaniem 
23/24 maja z całego serca 

życzy. Ks. S. Zdoliński 

Słowa Księdza Proboszcza c.d. 

Co to jest odpust?  

rzących skarbem zakopa-

nym w dokumentach Ko-
ścioła i księgach teologicz-
nych. Słyszą o nim rzadko, 
cenią go nisko, a w konse-

kwencji nie podejmują wiel-
kiego trudu, aby się o niego 

starać. 
Tylko ten jest zdolny do 

uzyskania odpustu, kto 

został ochrzczony, nie jest 
ekskomunikowany i znajdu-
je się w stanie łaski. Czyn-

nością przepisaną do osią-
gnięcia odpustu zupełnego 
związanego z kościołem lub 

kaplicą jest ich pobożne 
nawiedzenie, podczas któ-
rego wystarczy odmówić, 

jeśli nie zostało to w udzie-
leniu określone inaczej, 

Ojcze nasz i Wierzę w Boga. 

Celem zyskania odpustu 

zupełnego, oprócz wyklu-
czenia przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, 
nawet powszedniego, wy-

magane jest wykonanie 
czynności obdarzonej od-
pustem oraz wypełnienie 

trzech warunków, jakimi 
są: sakramentalna spo-
wiedź, Komunia euchary-

styczna, i modlitwa w in-
tencjach Ojca Świętego. 

Odpustu zupeł-
nego udziela się wierne-
mu, który pobożnie od-

mówi Ojcze nasz i Wie-
rzę w Boga, nawiedza-
jąc kościół parafialny w 

uroczystość tytularną. ■ 
(Cyt. za: Ks. S. Szczepa-

niec. Materiały Homiletyczne. Kra-

ków 2000 nr 186 s.15-31) 

Zyskiwanie odpustów 

mocno wpisało się w życie 
Kościoła. Wielu wierzących 
pokonywało ogromne od-
ległości i podejmowało 

wielkie wysiłki, aby otrzy-
mać ten niezwykły dar. 
Zdążali do miejsca święte-

go podejmując umartwienia 
i modlitwy, tam przystępo-
wali do spowiedzi, przyj-

mowali Komunię świętą, 
obiecywali poprawę życia i 
prosili o darowanie kary za 

grzechy. Zyskiwali odpust. 
Jawił się im on jako skarb, 
dla którego warto było 

podjąć nawet bardzo wiel-
kie trudy. Podejmowali je 

w imię wiary. 
Dzisiaj odpust pozosta-

je dla ogromnej rzeszy wie-

Katechizm Kościoła 

Katolickiego nr 1471 
„Odpust jest to daro-

wanie przed Bogiem 

kary doczesnej za 

grzechy, zgładzone już 

co do winy. Dostępu-

je go chrześcijanin 

odpowiednio usposo-

biony i pod pewnymi, 
określonymi warunka-

mi, za pośrednictwem 

Kościoła, który jako 

szafarz owoców od-

kupienia rozdaje i 

prawomocnie przy-

dziela zadość uczynie-

nie ze skarbca zasług 

Chrystusa i świętych. 

Odpust jest cząstko-

wy albo zupełny zależ-

nie od tego, czy od 
kary doczesnej należ-

nej za grzechy uwalnia 

w części czy w całości. 

Odpusty mogą być 

udzielane żywym lub 

zmarłym”.  
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Zachęcamy do lektu-

ry pogłębiającej wiarę 

i wiedzę religijną 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do 

Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Cie-

bie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik 

płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wy-

słuchaj. 

św. Bernard  



ul. Jagiełły 10 
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Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow. pl 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kance-

larii Zakładu Salezjańskiego. 

 Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

 Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odpra-

wiamy dwie Msze św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak 

długo będzie istniało Dzieło Salezjańskie w Oświęcimiu) 

 Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

 Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  
 

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  

IM. KS. BOSKO  
W OŚWIĘCIMIU  

 

koleniu, które zasili szeregi 
uczniów. W tym celu w dniach 

24-25 kwietnia odbyły się Dni 
Otwarte szkoły podczas któ-

rych młodzież mogła zapoznać 
się z ofertą edukacyjną szkoły 

salezjańskiej. 

Kwietniowy czas to 
również wysiłek dla gimnazjali-

stów, którzy z wielką kompe-
tencją przystąpili do egzaminu 

gimnazjalnego. 

Szkoła to nie tylko 
nauka. W dniach 1-3 maja 

młodzież naszej szkoły uczest-

Ostatnie dni kwietnia 
to pożegnanie uczniów z klas 

maturalnych, którzy teraz 
wypatrują kwiatów kaszta-

nowca, aby rozpocząć inten-
sywne przygotowanie egzami-

nu dojrzałości. Życzymy im 
połamania piór! Bezpośrednie 

przygotowanie do egzaminu 
poprzedziła pielgrzymka na 

Jasną Górę, aby u stóp Czar-
nej Madonny prosić o po-

trzebne łaski na czas egzami-

nów.  

Jednych żegnamy, ale 

myślimy już o następnym po-

niczyła w Savionaliach, aby 
przez muzykę i śpiew uczcić 

Świętego Dominika Savio.  

Szkoła nie zapomina 
o swoich absolwentach, któ-

rych zapraszamy na Zjazd 
Byłych Wychowanków Sale-

zjańskich, który tradycyjnie 
odbędzie się w pierwszą nie-

dzielę czerwca (7.06). Spotka-
nie rozpocznie się Mszą świętą 

o godz. 10.00. 

Zapraszamy wszyst-
kich Absolwentów. Prosimy 

również o zgłoszenie chętnych 

Migawki z życia salezjańskiej szkoły  

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.pl 

Rekrutacja na rok szkolny 2009/2010 
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 

Rozmowa wstępna dla kandydatów - 22.06.2009 roku godzina 

10:00 - 13:00 sala 29 i 34  

Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika, szkoły zawodowe) 

 szkoła prowadzi nabór elektroniczny  
http://www.malopolska.edu.com.pl 
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