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Miesiąc maj w tradycji Kościoła jest okre-
sem szczególnej czci Matki Bożej. W pa-
mięci naszej bardzo żywe jest wspomnie-
nie licznego gromadzenia się wieczorami 
w kościołach, przy grotach, kapliczkach 
i figurach przydrożnych na nabożeń-
stwach majowych. Zwyczaj ten w Pol-
sce trwa dopiero od połowy XIX wieku, 
ale geneza tych nabożeństw sięga już 
V wieku, kiedy to na Wschodzie znane 
były spotkania modlitewne ze śpiewem 
pieśni na cześć Matki Bożej. W Kościele 
zachodnim myśl, aby miesiąc maj po-
święcić Maryi zrodziła się na przełomie 
XIII i XIV wieku. Pierwszym propagato-
rem był król hiszpański Alfons X (†1284). 
Władca ów zapraszał do udziału w nabo-
żeństwach majowych, sam często brał 
w nich udział i swoim poddanym zale-
cał gromadzenie się w porze wieczor-
nej na modlitwy wokół figur Matki Bo-
żej. W 1549 r. ukazała się w Niemczech 
książeczka pod tytułem: „Maj duchowy”, 
gdzie po raz pierwszy maj został nazwany 

miesiącem Maryi. Jako autora właści-
wych nabożeństw majowych uważa się 
jezuitę, o. Ansolani (†1713), który w ka-
plicy królewskiej w Neapolu codziennie 
w maju urządzał koncert pieśni ku czci 
Bożej Matki, który kończył się błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramen-
tem. W połowie XIX wieku nabożeństwo 
majowe stało się już bardzo powszechne.
Papież bł. Pius IX związał nabożeństwa 
majowe z odpustami (1859 r.), co miało 

podkreślić ich rangę. Natomiast papież 
Paweł VI napisał Encyklikę w sprawie mo-
dłów do Matki Bożej w miesiącu maju 
Mense maio. 
Centralną częścią nabożeństwa ma-
jowego jest Litania Loretańska, jeden 
ze wspaniałych hymnów na cześć Ma-
ryi, w którym wysławiane są Jej wielkie 
cnoty i przywileje, jakimi Bóg Ją obda-
rzył. Wzorem dla litanii był Akatyst ku 
czci Bogurodzicy, piękny hymn maryjny 
Kościoła Wschodniego, który przetrwał 
do naszych czasów (śpiewany także przez 
katolików). Litania Loretańska, choć ist-
niała prawdopodobnie już w XII wieku 
we Francji, została zatwierdzona przez 
papieża Sykstusa V w 1578 r. Nazwę „Lo-
retańska” otrzymała od miejscowości Lo-
reto we Włoszech (znanej z sanktuarium 
z tzw. Świętym Domkiem), gdzie była 
szczególnie propagowana i odmawiana 
prawdopodobnie od 1531 r. Same we-
zwania w litanii nieco się zmieniały na 
przestrzeni wieków. Kiedyś były tam ta-
kie tytuły, jak: Mistrzyni pokory, Matko 
Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Póź-
niej pojawiały się inne inwokacje: Kró-
lowo Różańca Świętego (1675), Królowo 
bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), 
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo po-
koju (1917), Królowo Wniebowzięta 
(1950), Matko Kościoła (1980), Królowo 
Rodzin (1995). Warto wspomnieć, że po 
zatwierdzeniu liturgicznej uroczysto-
ści NMP Królowej Polski, obchodzonej 
3 maja, do Litanii dołączono w 1923 r. 
wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, 
przekształcone po drugiej wojnie świa-
towej na „Królowo Polski”. Jak można 

zauważyć choćby na przykładzie wyżej 
wymienionych, kilkadziesiąt wezwań z li-
tanii jest dziełem ludzi wiary, którzy bę-
dąc świadomi przemożnego wstawien-
nictwa Matki Boga, odkrywali Jej pomoc 
w konkretnych sprawach, wypraszając 
łaski dla grzeszników, rodzin, osób kon-
sekrowanych, albo też odnajdując siebie 
w prawdach zbawienia, wierności czy 
apostolstwa. Maryja jest „Matką dobrej 
rady” dla potrzebujących pomocy, „Sto-
licą Mądrości” dla poszukujących prawdy 
i „Przyczyną radości” dla smutnych. Nie-
które zawołania, jak choćby: „Domie 
złoty”, „Arko przymierza” czy „Wieżo 
z kości słoniowej” wydają się nieco trud-
niejsze, bo nie pozwalają na konkretne 
przywołanie jakiejś sytuacji czy osoby 
z naszego życia oraz wymagają pewnej 
wiedzy teologicznej, przywołującej kon-
kretne obrazy biblijne. Na przykład we-
zwanie „Arko przymierza” ukazuje Ma-
ryję jako kobietę noszącą w łonie Jezusa, 
przez którego mogło dokonać się przy-
mierze Boga z ludźmi. Odwołanie do bi-
blijnej Arki Przymierza, gdzie znajdowały 
się kamienne tablice – znak przymierza 
Boga z ludźmi za czasów Mojżesza – to 
obraz pokazujący, jak ważne miejsce w hi-
storii zbawienia Bóg wyznaczył Maryi.  
W Litanii Loretańskiej najważniejsze jest 
jednak chyba to, że każdy może odkryć 
Maryję na swój sposób, modląc się sło-
wami noszonymi w sercu. Powiedzieć 
można nawet więcej – ta litania nie 
musi mieć końca, bo przecież każdy z nas 
może wołać do Maryi, jak potrafi, a słowa 
„Módl się za nami” będą świadczyły, jak 
bardzo potrzebujemy tej modlitwy.

Już się zbliżył miesiąc maj, 
już rozkwita ziemski kraj, 

dziś swej Matce i swej Pani 
każdy cześć i chwałę daj.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

4 maja – Niedziela III Wielkanocna
 8.00 – za † Barbarę i Czesława Król, † Laurę Nowakowską i dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – w intencji rocznych dzieci: Oliviera Klimka, Karoliny Kwoczała i Alek-

sandra Zielińskiego
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Małgorzatę Jabłońską w 3. rocznicę śmierci i †† z rodziny
5 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Jana Marcinkiewicza, †† teściów Bronisława i Zofię, †† rodziców 

Ludwikę i Feliksa Radziun i † bratową Walerię
6 maja – wtorek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Józefa Nowak, †† teściów Helenę i Kazimierza oraz †† po-

krewieństwo z obu stron
  – za † Teresę Kwoczała z okazji urodzin
7 maja – środa
 7.00 – za † matkę Helenę Sukienik w 12. rocznicę śmierci
 17.30 – nabożeństwo majowe

8 maja – czwartek — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Hiacynta Mainczyka, †† z rodzin Mainczyk, Kulawiak
9 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca Antoniego Skóra, † matkę Matyldę, †† rodzeństwo oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
10 maja – sobota
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Antoniego Komander, † żonę Józefę, † dwie córki, † babcię Ma-

rię, † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
11 maja – Niedziela IV Wielkanocna
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy i Norberta oraz 
opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiejsza▪niedziela▪rozpoczyna▪obchody▪Tygodnia▪Biblijnego,▪którego▪celem▪jest▪
m.in.▪zwrócenie▪uwagi▪na▪wartość▪codziennego▪czytania▪i▪rozważania▪Pisma▪św.

▪▪ Dzisiaj▪o▪godz.▪14.00▪w▪salce▪św.▪Mikołaja▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪odbędzie▪
się▪spotkanie▪Franciszkańskiego▪Zakonu▪Świeckich.

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪w▪środę▪7▪maja▪po▪wieczornej▪Mszy▪św.▪do▪
auli▪Domu▪Katechetycznego▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪na▪projekcję▪filmu▪pt.▪
„Największy▪z▪cudów”;▪po▪filmie▪dyskusja.

▪▪ W▪czwartek▪przypada▪uroczystość▪św.▪Stanisława,▪biskupa▪i▪męczennika,▪głów-
nego▪patrona▪Polski.▪O▪godz.▪18.00▪zapraszam▪dzieci▪na▪Mszę▪św.▪szkolną,▪po▪
której▪odbędzie▪się▪spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierw-
szej Komunii św.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪przypada▪Dzień▪Modlitw▪o▪powołania.▪W▪naszej▪parafii▪bę-
dziemy▪gościć▪na▪nabożeństwie▪majowym▪Siostry▪ze▪Zgromadzenia▪Sióstr▪Służeb-
niczek▪NMP▪Niepokalanie▪Poczętej▪z▪Leśnicy.

▪▪ Na▪Górze▪Świętej▪Anny▪w▪przyszłą▪niedzielę▪pielgrzymka▪strażaków.

▪▪ Parafia▪św.▪Antoniego▪organizuje▪14▪czerwca▪br.▪wyjazd▪do▪Wrocławia▪na▪operę▪
Giuseppe▪Verdi’ego▪pt.▪„Makbet”;▪zapisy▪w▪zakrystii▪kościoła▪św.▪Antoniego;▪
koszt▪60▪zł▪(płatne▪przy▪zapisie).

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Magdalena▪Majchrzak▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Adam▪Klimaszew-
ski▪z▪Boguszowa-Gorców▪—▪zapowiedź▪I.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪die-
cezji;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Marcina▪Blaucika,▪ lat▪47,▪z▪ul.▪Nowej▪(pogrzeb▪we▪wtorek▪o▪godz.▪14.00).▪
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej
  – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, †† teściów Helenę i Władysława 

oraz †† z pokrewieństwa
  – chrzest: Jakub Andrzej Adamski 
 17.00 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dal sze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Wacław i opie kę 
Bożą w rodzinie oraz za † męża Alojza i †† z pokrewieństwa z obu stron


