
 

 

 
 

 

		

 

NABOŻEŃSTWA	MAJOWE	
Maj	-	dla	wielu	najpiękniejszy	miesiąc	roku	-	
to	w	Kościele	okres	szczególnej	czci	Matki	

Bożej.	W	Polsce	żywa	jest	tradycja	
gromadzenia	się	wieczorami	w	kościołach,	

przy	grotach,	kapliczkach	i	Eigurach	
przydrożnych	na	nabożeństwach	majowych,	

nazywanych	"majówkami".

 „Zostały otwarte ich oczy” - czytamy w ewangelii. To Jezus 
zdecydował, kiedy otworzy uczniom oczy. On wiedział, kiedy będą gotowi, 
by Go poznać. I trzeba to wyraźnie powiedzieć - dopiero teraz poznali Go 
naprawdę. Wtedy On znika, bo muszą mieć czas na „przetrawienie” tego, co 
się wydarzyło. Tu chyba kryje się odpowiedź na to dziwne zjawisko, 
dotykające bliskich Panu Jezusowi osób po Jego zmartwychwstaniu - nie 
rozpoznawali Go. Wtedy nie mógł się im dać poznać w pełni, bo nie byli na 
to gotowi. Teraz Zmartwychwstały pracuje z nimi i nad nami, abyśmy mogli 
poznać Go takim, jakim jest naprawdę - zwycięskim Królem. 
 W tym fragmencie kluczem do poznania Pana jest Eucharystia - 
łamanie chleba. W czasie „liturgii słowa”, którą Jezus „odprawił” po drodze 
z uczniami, coś się zaczęło dziać w ich sercach i umysłach, ale dopiero w 
Eucharystii naprawdę Go spotkali. Dobra nowina dla nas jest taka: Jeśli 
przyjrzymy się poszczególnym etapom Mszy św., to odnajdziemy tam 
podobny przebieg - przychodzimy pochłonięci swoimi sprawami i 
problemami, nierzadko zawiedzeni, że Jezus nie wypełnia naszych 
oczekiwań, słuchamy potem Słowa, w którym On tłumaczy nam, o co 
naprawdę chodzi, w końcu daje się w pełni poznać w Komunii.  
 A potem zaraz Msza św. się kończy i trzeba iść do domu. Ale po 
dobrze przeżytej (czytaj - przepracowanej) Eucharystii jesteśmy zawsze 
krok dalej na drodze poznawania Jezusa.
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 Od początku maja w Kościele katolickim sprawuje się nabożeństwa 
majowe, czyli tzw. majówki. To modlitwa poświęcona Maryi, którą odmawia się 
zarówno w świątyniach, ale także przy przydrożnych krzyżach, figurach 
i kapliczkach Matki Bożej. Majówki sprawuje się na przełomie zimy i lata, co ma 
symbolizować zwycięstwo życia nad śmiercią, o którym Kościół przypomina 
w trakcie świąt Wielkiej Nocy. 
 Pierwsze nabożeństwo majowe na terenie naszego Kraju odprawili 
jezuici w 1838 roku w Tarnopolu. W 1850 roku Karol Antoniewicz Bołoz napisał 
we Lwowie pieśń „Chwalcie łąki umajone”, którą śpiewa się do dnia dzisiejszego 
w trakcie nabożeństw majowych. Do obchodzenia majówek zachęcał  
św. Jan Paweł II.  
 Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden 
ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie 
cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla 
Maryi. 
 Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie 
jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że 
zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę "Loretańska" 
otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie 
propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część 
tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku 
Loretańskiego.  
 W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, 
a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, 
obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie 
"Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na 
"Królowo Polski".



 	

• W piątek wspominamy św. Józefa. Zapraszam na pierwsze 
nabożeństwo majowe na godz. 17:30 - modlić będziemy się 
o nawrócenie, o zdrowie duszy i ciała oraz o deszcz. 

• W sobotę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi 
Królowej Polski, módlmy się w intencji Ojczyzny. Msza św. oraz 
nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi  
o godz. 7:00. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
Możliwość spowiedzi św. codziennie, pół godziny przed Mszą św. 

• Dziękuję za wszystkie ofiary składane i wpłacane na konto parafialne. 
Proszę śledzić informacje na stronie oraz w gazetce parafialnej.

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ		
27.04-03.05	

PONIEDZIAŁEK	27	kwietnia	
18:00  + Jadwiga i Edward Antonik w rocznicę śmierci, zięć Maciej 

WTOREK	28	kwietnia
7:00  + Stefania i Michał Zawiła, Małgorzata Rowińska, zięciowie   
 Lesława Kulpa, Jan, Antoni Rycak

ŚRODA	29	kwietnia
18:00  + Agnieszka Ostrowska, siostra Anna, Rodzice, zmarli   
 z rodziny

CZWARTEK	30	kwietnia
18:00  + Teodor Szkucik w rocznicę śmierci, żona Wanda

PIĄTEK	1	maja	
7:00  + Franciszek Dzida, Rodzice, Teściowie, Siostra, Brat, Bratowa,   
 Szwagierka, trzech Szwagrów 
18:00 + Małgorzata i Józef Herok

SOBOTA	2	maja
7:00  + Aleksander Łukosz 
17:00 + Janina Gazda w rocznicę śmierci   

IV	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	3	maja	
7:30  + Salomea Ślezińska w rocznicę śmierci, mąż Ignacy,    
 Rodzice z obu stron, Rodzeństwo 
9:30  + Hermina i Józef Orawiec, syn Jan, córka Maria, zięciowie 
11:00 O Boże błogosławieństwo dla Ojca Józefa, Haliny, Jacka,   
 Piotra i opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów do Medjugorje

OGŁOSZENIA

We Mszy Świętej i nabożeństwach w naszej świątyni może 
uczestniczyć 35 osób - pierwszeństwo mają osoby, które 

zamówiły intencję.  
Do świątyni wchodzimy i przebywamy w niej z zasłoniętymi ustami 

i nosem. Zajmujemy miejsca, zachowując bezpieczną odległość.  
Zachęcam do duchowego uczestnictwa w nabożeństwach  

z naszej świątyni.

       

By usłyszeć co mówi Pan do nas, zachęcam by wysłuchać 
i przeczytać „List od Boga do zasmuconych” -  

znaleźć go można na stronie parafialnej i plakacie. 


Przeczytaj z Pisma św. teksty ukryte w siglach.

ROZPOCZYNAMY 
TYDZIEŃ BIBLIJNY


