
F IDES  ET  VERITAS
W I A R A  I  P R A W D A

BIULETYN OPOLSKIEGO ŚRODOWISKA TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ

MAJ 2023

MSZE ŚWIĘTE W TRADYCYJNYM RYCIE RZYMSKIM
w kościele pw. św. Michała Archanioła - Opole, ul. ks. Domańskiego 4

oraz w kościele pw. Trójcy Świętej - Chorula, ul. Kościelna 25

Przez cały miesiąc maj – na 15 min. przed każdą Mszą świętą niedzielną –
śpiewana będzie LITANIA LORETAŃSKA

1 V 2023 - (pn) ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

Chorula  19:00 - Msza św. O dary Ducha Świętego dla Fryderyka

3 V 2023 - (śr) NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
Opole  13:00 - Msza św. Za + Elizabeth i jej syna Wolfganga oraz dusze w czyśćcu cierp.

5 V 2023 - (pt) I PIĄTEK MIESIĄCA      św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy 

Chorula  19:00 - Msza św. Intencja – Gajos 

- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

7 V 2023 - (nd) IV NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Opole    13:00 - Msza św. Intencja – Kopietz 

8 V 2023 - (pn) ŚW. STANISŁAWA, BP. I MĘCZENNIKA, PATR. POLSKI

Chorula  19:00 - Msza św. Intencja – Gajdamowicz

10 V 2023 - (śr) św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy

Chorula  19:00 - Msza św. Intencja – Kawka 

12 V 2023 - (pt) śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników 

Chorula  19:00 - Msza św. Intencja – Nyczaj 

14 V 2023 - (nd) V NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Opole    13:00 - Msza św. Intencja – Wróblewska 

17 V 2023 - (śr) Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego 

Chorula  19:00 - Nabożeństwo błagalne – Litania Mniejsza (Dni Krzyżowe)
- Msza św. Intencja – Magot 



18 V 2023 - (czw) WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Opole    19:15 - Msza św. Za + Piotra Sklorza w rocznicę śmierci

21 V 2023 - (nd) NIEDZIELA PO WNIEBOWSTĄPIENIU

Opole    13:00 - Msza św. Z podz. za otrzym. łaski oraz z prośbą o Boże bł. w rocz. urodzin.

- Spotkanie organizacyjne ws. Róży Różańcowej 

22 V 2023 - (pn) 
Chorula  19:00 - Msza św. O Boże błog. i zdrowie dla Błażeja z okazji 7 rocznicy urodzin.

24 V 2023 - (śr) NMP Wspomożycielki Wiernych

Chorula  19:00 - Msza św.

Ku czci NMP w int. jej umiłowanych synów – kapłanów, 
a szczególnie za księży: Kazimierza, Andrzeja, Jana, Krzysztofa, 
Leszka, Wiesława, Mariusza, Janusza, o wszelkie potrzeb. łaski, 
Boże bł. i światło Ducha Św.

27 V 2023 - (sb) WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Chorula  19:30 - Liturgia Wigilii
 - Msza św. Intencja - Kowol

28 V 2023 - (nd) ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Opole    13:00 - Msza św. Za dusze rodziców Heleny i Tadeusza Bilińskich oraz 
o nawrócenie w rodzinie

31 V 2023 - (śr) ŚRODA SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Chorula  19:00 - Msza św. W int. teściowej Joseppiny Okrent o bł. Boże i wszystk. potrz. łaski

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: KAŻDA NIEDZIELA OD GODZ. 12:30

RÓŻA RÓŻAŃCOWA OŚTŁ
Miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. Jest to właściwy czas na uporządkowanie
sprawy związanej z naszą różą różańcową i podjęcia decyzji dotyczących jej dalszej

działalności. W związku z tym proszę osoby, które chciałyby kontynuować
uczestnictwo w róży różańcowej lub do niej przystąpić, o pozostanie na chwilę po
Mszy św. w niedzielę 21 maja. Jeżeli przybycie w tym dniu będzie niemożliwe,

proszę o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa na adres e-mail naszego
Środowiska: kontakt@tradycja.opole.pl

x. Duszpasterz   



ŚWIETLANY WZÓR NIEWIASTY
O. BERNARDYN GOEBEL OFM CAP

„PRZED BOGIEM. ROZMYŚLANIA NA WSZYSTKIE DNI ROKU”, KRAKÓW 1965, S. 288-289

Czysta, idealna postać niewieścia wywiera na duszę mężczyzny dobroczynny wpływ.
Z jaką czcią umie mężczyzna wspominać swą matkę czy siostrę. Ich obraz staje przed
nim w chwili niebezpieczeństwa i przypomina obowiązek poszanowania czystości; budzi
w nim wyrzuty sumienia, gdy nie posłuchał jego wezwania.

Doświadczenie  uczy,  jak  silna  i  czysta  kobieta  podnosi  i  podtrzymuje  moralnie
mężczyznę, a nieraz dźwiga go po prostu z błota. Jakaś tajemna, nadziemska moc idzie
od takiej kobiety, mężczyzna nie ma śmiałości stanąć przed nią z brudnymi zamiarami.
Budzi się uśpiona nieraz głęboko szlachetność męska, mężczyzna traci swą brutalność,
staje się delikatny, uprzejmy, bezinteresowny, staje się rycerzem. Czystość niewieścia,
zwłaszcza czystość będąca owocem łaski Ducha Świętego, jest wielką pomocą i siłą dla
mężczyzny w drodze do ideału.

Otóż  Maryja  jest  najdoskonalszym  Wzorem  czystości  niewieściej.  Św.  Augustyn
pisze, że „dostojeństwo dziewictwa od Niej wzięło początek” (Serm. 51, 25). Przed Nią
było  prawie  nieznane.  Nawet  w  narodzie  wybranym  —  właśnie  z  powodu  tego
wybraństwa — ideałem było macierzyństwo. Duch Święty musiał od wczesnej młodości
kierować  myśli  Maryi  ku  świętemu  dziewictwu.  Dowodzą  tego  Jej  zdumione
a zdecydowane słowa przy Zwiastowaniu. „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?”
(Łk 1, 34).  

Macierzyństwo  nie  zabrało  Maryi  dziewictwa,  przez  które  w  sposób  wyjątkowy
oddawała  Bogu  niepodzielnie  swą  miłość.  W  Bożym  Macierzyństwie  Dziewictwo
Niepokalanej odnalazło swój właściwy cel, swój pełny blask i doskonałość. W ten sposób
jedna tylko Maryja łączy w sobie dwa przymioty, dzięki którym mężczyzna kłoni głowę
przed niewiastą: jest Matką i jest Dziewicą. Sancta Dei Genetrix — Sancta Virgo Virginum;
„Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami” — jednym tchem powtarzamy te
wezwania  w  Litanii.  Kościół  sławi  to  cudowne  połączenie  nietkniętego  Dziewictwa
i najprawdziwszego Macierzyństwa najwznioślejszymi słowami: Mater purissima, Mater
castissima,  Mater  inviolata,  Mater  intemerata; „Matko  nieskalana,  Matko  najczystsza,
Matko dziewicza, Matko nienaruszona”.

Ileż zachęty do życia czystego musi spływać na duszę, która wpatruje się w ten obraz
Niepokalanej.  Św.  Ambroży  nazywa  Maryję  Virginitatis  magistra,  „Mistrzynią
niewinności”. Kto umie z tą Mistrzynią obcować w życiu codziennym, ten widzi w coraz
promienniejszym  blasku  ideał  życia  czystego.  Świetlana  Jej  Postać  odpędza  lub
przynajmniej obezwładnia mroczne moce nieczystości,  rozbudza wszystkie szlachetne
pierwiastki i siły do walki o czystość. Miłość do Matki Najczystszej jest chyba — poza
miłością do rodzonej matki i siostry — jedyną miłością, której można się spokojnie oddać
bez obawy.  Ta miłość  podnosi  i  uszlachetnia.  W żadnej  ludzkiej  miłości  nie ma tyle
dobroczynnej siły, co w niej. Ona również otacza aureolą skroń każdej niewiasty i każe
nam ją szanować jako siostrę Maryi. Toteż nie da się pogodzić prawdziwej czci i miłości
do Maryi z niewłaściwą postawą wobec kobiety. 



O TYM, ŻE MIŁOŚĆ WŁASNA NAJBARDZIEJ

PRZESZKADZA W DĄŻENIU DO NAJWYŻSZEGO DOBRA
TOMASZ A KEMPIS - „O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA” (FRAGMENT)

1.  Chrystus:  Synu, trzeba, abyś oddał się wszystek za wszystko, a nic z siebie sobie
nie zostawił. Wiedz, że miłość siebie samego przynosi ci więcej szkody niż cokolwiek na
świecie. Zależnie od tego, co kochasz i co obdarzasz uczuciem, rzeczy mniej albo więcej
czepiają  się  ciebie.  Gdyby  twoja  miłość  była  czysta,  prosta  i  szlachetnie  nastrojona,
uwolniłbyś się w ogóle od zaborczości pewnych rzeczy. Po cóż masz pragnąć tego, czego
mieć się nie godzi, po cóż mieć coś, co może ci być zawadą i pozbawiać cię wewnętrznej
wolności? To dziwne, że nie powierzasz mi w głębi serca siebie samego ze wszystkim,
czego mógłbyś pragnąć i co posiadać.

2. Dlaczego zadręczasz się daremnym smutkiem? Czemu poddajesz się tylu troskom?
Oprzyj się na mojej miłości,  a nie będziesz musiał cierpieć nigdy utraty. Jeżeli  ciągle
chcesz  tego  lub  owego,  chcesz  być  tu  albo  tam,  jak  ci  się  zdaje  lepiej  dla  ciebie
i dogodniej,  nigdy nie  osiągniesz  spokoju,  nigdy nie  uwolnisz  się  od zatroskania,  bo
w każdej rzeczy zawsze znajdzie się jakiś brak, a w każdym miejscu znajdzie się ktoś, kto
ci będzie przeciwny. 

3.  Trzeba  ci  więc  nie  tyle  zdobywać  coś  z  zewnątrz  albo  pomnażać,  ile  raczej
odrzucać i wykorzeniać to, co masz w sercu. A pojmij to szerzej, nie tylko w stosunku do
pieniędzy  i  bogactwa,  ale  także  w  stosunku  do  zdobywania  godności  i  pragnienia
próżnej chwały, bo wszystko przemija razem ze światem. Miejsce nie da ci schronienia,
jeśli zabraknie ci ducha żarliwości; niedługo trwać będzie pokój zdobyty wśród świata,
jeśli serce twe nie ma mocnej podstawy, to znaczy jeżeli nie opiera się na mnie. Potrafsz
się  zmienić,  ale  nie  polepszyć.  Bo przy  lada  sposobności,  jaka  się  zjawi  i  jakiej  się
chwycisz, zobaczysz przed sobą to, od czego uciekłeś, i jeszcze więcej

MODLITWA O OCZYSZCZENIE SERCA I O MĄDROŚĆ BOŻĄ

4. Wzmocnij mnie, Boże, łaską Ducha Świętego. Daj wewnętrznemu człowiekowi we
mnie  męstwo  i  opróżnij  moje  serce  ze  wszystkich  niepotrzebnych  trosk  i  tęsknot,
niechaj przestaną je szarpać rozliczne pragnienia czy to pięknych, czy szpetnych rzeczy,
niech spoglądam na wszystkie rzeczy jako na to, co przemija, tak jak i ja przeminę wraz
z nimi. Bo nie ma nic trwałego pod słońcem, gdzie wszystko marność i utrapienie ducha.
O jakże mądry jest ten, kto tak patrzy na świat.

5. Daj mi, Panie, mądrość niebieską, niech uczę się tylko Ciebie szukać i odnajdywać,
tylko Ciebie poznawać i miłować, a resztę oceniać w takim porządku, jaki ustanowiła
Twoja mądrość. Spraw, abym umiał unikać pochlebców, a cierpliwie słuchał oszczerców,
bo wielka mądrość nie da się zachwiać pod tchnieniem słów i  nie nakłania ucha ku
mamiącej na zgubę syrenie; tak tylko przejść można bezpiecznie swoją wybraną drogę.

kontakt@tradycja.opole.pl (ogólny)
drygier@wp.pl (duszpasterz)

Tradycja.opole.pl
Facebook.com/Tridentina.Opole
Instagram.com/LatinMassOpole


