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Maj miesi¹c Maryi
M i e s i ¹ c  m a j ,  p o œ w i ê c o n y  j e s t  

w szczególny sposób Matce Bo¿ej. Jest to 
miesi¹c nabo¿eñstw, podczas których 
roz b r z m i ewa  w  ko œ c i o ³ a c h ,  p r zy  
kapliczkach czy figurach przydro¿nych 
Litania do Najœwiêtszej Maryi Panny, 
nazywana popularnie Litani¹ Loretañsk¹. 
Termin „litania” (gr. lite, ³ac. litanea - 
proœba, b³aganie) oznacza dos³ownie 
modlitwê b³agaln¹. Od innych modlitw 
b³agalnych ró¿ni siê specyficznym 
uk³adem. Z³o¿ona jest z szeregu wezwañ-
inwokacji, po których nastêpuje sta³a odpowiedŸ, np.: „Módl siê za nami” - w litaniach 
do Matki Bo¿ej i œwiêtych, a jeœli zwracamy siê do Chrystusa lub innych Osób Boskich - „Zmi³uj 
siê nad nami” lub „Wys³uchaj nas, Panie”. Wœród form modlitwy do Najœwiêtszej Dziewicy 
zalecanych przez Koœció³ znajduj¹ siê litanie. Polegaj¹ one na doœæ d³ugiej serii wezwañ 
do Maryi, nastêpuj¹cych po sobie w jednakowym rytmie i stwarzaj¹cych jakby modlitewny 
strumieñ uwielbieñ i b³agañ. Wezwania bowiem, przewa¿nie bardzo krótkie, sk³adaj¹ siê 
z dwu czêœci: pierwsza jest wychwalaniem (Panno ³askawa), druga - b³aganiem („Módl siê 
za nami”). Geneza Litanii Loretañskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej 
charakterystycznej formie i podstawowym zarysie pojawi³a siê w manuskrypcie paryskim 
z koñca XII wieku. Mo¿na równie¿ wykazaæ, ¿e niektóre wezwania skierowane do Maryi 
znajdowa³y siê w Litanii do Wszystkich Œwiêtych, z biegiem czasu dodawane nowe tytu³y 
maryjne stawa³y siê coraz liczniejsze i stopniowo utworzy³y now¹ grupê, która oderwa³a siê 
od pocz¹tkowego pnia. Litania zwana jest „Loretañsk¹” od miasteczka Loreto, po³o¿onego 
w prowincji Ancona, we W³oszech, gdzie znajduje siê s³ynne sanktuarium maryjne. Wierzono, 
¿e w XIII wieku zosta³ przeniesiony przez anio³ów do Loreto Domek Nazaretañski, w którym 
przysz³a na œwiat Matka Bo¿a. Faktem jest, ¿e litania by³a szczególnie propagowana 
i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybra³a tam ostateczn¹ 
formê i zaczê³a promieniowaæ na ca³y Koœció³. Z roku 1531 pochodzi œwiadectwo u¿ywania jej 
w tym sanktuarium. Po raz pierwszy ukaza³a siê drukiem w 1572 r. we Florencji i zawiera³a 
43 wezwania. Do koñca XVI wieku drukowana jeszcze co najmniej 20 razy, co œwiadczy o jej 
wielkim rozpowszechnianiu. W dokumentach papieskich pojawi³a siê o niej wzmianka 
w 1581 r. w bulli „Redituri” papie¿a Sykstusa V, który udzieli³ za jej odmawianie 200 dniowego 
odpustu i zachêca³ wiernych do jej odmawiania. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII 
oraz Pius XI w 1932 r. Natomiast papie¿ Benedykt XIV urzêdowo j¹ zatwierdzi³ i zezwoli³ 
stosowaæ w publicznym kulcie Koœcio³a.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 15,1-8).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który uprawia. Ka¿d¹ latoroœl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, 
a ka¿d¹, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi³a owoc obfitszy. Wy ju¿ jesteœcie 
czyœci dziêki s³owu, które wypowiedzia³em do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwaæ 
bêdê. Podobnie jak latoroœl nie mo¿e przynosiæ owocu sama z siebie, o ile nie trwa 
w winnym krzewie, tak samo i wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bêdziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy - latoroœlami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latoroœl i uschnie. I zbiera siê j¹, i wrzuca do ognia, i p³onie. Je¿eli 
we Mnie trwaæ bêdziecie, a s³owa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam 
siê spe³ni. Ojciec mój przez to dozna chwa³y, ¿e owoc obfity przyniesiecie i staniecie siê 
moimi uczniami”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIE WSZYSTKIE GA£¥ZKI OWOCUJ¥

Winny krzew to roœlina doskonale znana s³uchaczom Jezusa 
mieszkaj¹cym w Palestynie. Wiedzieli, jak wielkich wymaga ona starañ, 
aby mog³a przynieœæ owoc. Mieli tak¿e œwiadomoœæ, ¿e nie wszystkie jej 
ga³¹zki owocuj¹ i ¿e te, które rozwijaj¹ siê w³aœciwie, potrzebuj¹ ze strony 
rolnika ci¹g³ego przycinania i oczyszczania. Jezus nawi¹zuje do wiedzy 
i doœwiadczenia swoich s³uchaczy. Porównuje Boga Ojca do rolnika, 
podkreœlaj¹c w ten sposób Jego nieustann¹ troskê o nasz rozwój. Z kolei, 
przez porównanie siebie samego do krzewu, a swoich s³uchaczy 
do ga³¹zek, ukazuje nam, ¿e jednoœæ z Nim jest niezbêdnym warunkiem 
prawid³owego wzrostu, bez którego nasze ¿ycie nie osi¹gnie swojego 

celu.  Œrodkiem oczyszczenia jest nauka Jezusa. Jeœli trwamy w jednoœci z Nim, s³uchaj¹c Jego 
s³ów, modl¹c siê do Niego i ¿yj¹c zgodnie z Jego nauczaniem, stopniowo przemieniamy siê 
na Jego wzór. Ga³¹zka, któr¹ jesteœmy, rozrasta siê i staje siê coraz bardziej integraln¹ czêœci¹ 
winnego krzewu. Wype³nia nas Bo¿y Duch, a nasze myœli, uczucia, d¹¿enia i czyny coraz bardziej 
upodabniaj¹ siê do tych, które charakteryzowa³y Jezusa. Nauczanie Chrystusa nie wyra¿a siê 
w mnogoœci zaleceñ, wskazówek, norm i przykazañ, ale w wezwaniu do ¿ycia Jego ¿yciem, 
czyli Syna Bo¿ego. Przykazaniem Boga jest wiara w Jezusa i mi³oœæ wed³ug miary Jego mi³oœci. 
Jeœli staramy siê ¿yæ Duchem Jezusa, tak jak On walczymy o uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ, pokój 
i dobro. A wtedy Bóg spe³nia wszystkie nasze proœby.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Bez modlitwy nie ma miejsca dla Ducha. Trzeba prosiæ Boga, aby pos³a³ nam ten dar: «Panie, daj 

nam Ducha Œwiêtego, abyœmy zawsze umieli rozeznawaæ, co mamy czyniæ», bo to nie znaczy zawsze 
to samo. Przes³anie jest takie samo, ale Koœció³ idzie naprzód, rozwija siê dziêki tym 
niespodziankom, dziêki nowoœciom Ducha Œwiêtego. Trzeba je rozeznawaæ, ale do tego trzeba siê 
modliæ, prosiæ o tê ³askê. Barnaba by³ pe³en Ducha Œwiêtego i szybko poj¹³; Piotr to zobaczy³ i rzek³: 
«Kim¿e ja jestem, by odmawiaæ tu Chrztu?». To On, [Duch], nie daje nam pob³¹dziæ. [A przecie¿ ktoœ 
mo¿e powiedzieæ:] «A po co przysparzaæ sobie tylu problemów? Róbmy tak, jak zawsze, by mieæ 
wiêksz¹ pewnoœæ...»”.

papie¿ Franciszek
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Maj miesi¹c Maryi (c.d.)
Wezwania Litanii Loretañskiej podlega³y zmianom (dzisiejsza wersja litanii zawiera 52 wezwania). 

Usuwano lub wzbogacano j¹ nowymi wezwaniami w zale¿noœci od potrzeb i okolicznoœci. I tak w ci¹gu 
wieków oficjalnie dodano nastêpuj¹ce inwokacje: „Wspomo¿enie wiernych” przypisywana Piusowi V 
w zwi¹zku ze zwyciêstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczêta” - Piusowi IX, dzieñ przed og³oszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczêciu NMP (1854); Leon 
XIII wprowadzi³ wezwanie „Królowo Ró¿añca œwiêtego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). 
W 1908 r. Koœció³ w Polsce uzyska³ zgodê na w³¹czenie tytu³u „Królowo Korony Polskiej” (przekszta³cone 
po drugiej wojnie œwiatowej w „Królowo Polski”). „Królowo pokoju” w³¹czy³ Benedykt XV (1917), 
a papie¿ Pius XII - „Królowo wniebowziêta” (1950) w zwi¹zku z og³oszeniem dogmatu o Wniebowziêciu 
NMP; „Matko Koœcio³a” (tytu³ nadany przez Paw³a VI w czasie Soboru Watykañskiego II) Jan Pawe³ II 
przyzna³ prawo Konferencji Episkopatów do w³¹czenia go do litanii (1980); Janowi Paw³owi II 
zawdziêczamy te¿ wezwanie „Królowo Rodzin” (1995). Oprócz zezwoleñ na powszechne wprowadzenie 
inwokacji, wydano wiele zezwoleñ ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeñ 
zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie (na ostatnim miejscu) w³asnego 
wezwania „Królowo zakonu serafickiego” (1910), a karmelici stosuj¹ od 1689 wezwanie „Królowo 
szkaplerza œwiêtego”. Co do pobo¿nej praktyki odmawiania lub œpiewania Litanii warto przytoczyæ 
fragment „Dyrektorium o pobo¿noœci ludowej i liturgii”. Czytamy tam: „W wyniku rozporz¹dzenia 
papie¿a Leona XIII o koñczeniu odmawiania ró¿añca w paŸdzierniku œpiewem Litanii Loretañskiej liczni 
wierni byli przeœwiadczeni, ¿e litania jest tylko rodzajem dodatku do ró¿añca. W rzeczywistoœci jednak 
jest ona czymœ niezale¿nym. Litanie bowiem mog¹ stanowiæ samodzielny element ho³du sk³adanego 
Maryi, byæ œpiewem procesyjnym, stanowiæ czêœæ nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego lub innych aktów 
liturgicznych”.

Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Dekretem z dnia 
8 listopada 2014 r., moc¹ uprawnieñ udzielonych tej Kongregacji przez 
papie¿a Franciszka, przychyli³a siê do wyra¿onej w liœcie z dnia 15 stycznia 
2014 r. proœby abp. Józefa Michalika, wówczas przewodnicz¹cego 
Konferencji Episkopatu Polski, i zezwoli³a, aby w Litanii do Najœwiêtszej 
Maryi Panny - Litanii Loretañskiej po wezwaniu: „Matko £aski Bo¿ej” mog³o 
byæ dodane wezwanie: „Matko Mi³osierdzia”.

Polskie Loretto...
Loretto - to wieœ  po³o¿ona w województwie mazowieckim, w powiecie 

wyszkowskim, nad rzek¹ Liwiec. Pocz¹tki polskiego sanktuarium maryjnego 
w Loretto siêgaj¹ 1928 roku. Wówczas ks. Ignacy K³opotowski, za³o¿yciel 
Zgromadzenia Sióstr Loretanek, ówczesny proboszcz parafii Matki Bo¿ej 
Loretañskiej w Warszawie, zakupi³ du¿y maj¹tek pod nazw¹ Zenówka, 
po³o¿ony nad rzek¹ Liwiec, w odleg³oœci 60 kilometrów od Warszawy. Dnia 
27 marca 1929 roku zmieniono urzêdow¹ nazwê miejscowoœci na Loretto, 
nawi¹zuj¹c w ten sposób bezpoœrednio do Sanktuarium Œwiêtego Domku Matki Bo¿ej w Loreto (pisane 
przez jedno „t”) ko³o Ankony we W³oszech. Na pocz¹tku w Loretto by³a skromna kapliczka w lesie, któr¹ 
nastêpnie przeniesiono do murowanego budynku. Z uwagi na wzrastaj¹c¹ liczbê wiernych 
przychodz¹cych na nabo¿eñstwa zaczêto myœleæ o wybudowaniu du¿ej kaplicy poœwiêconej Matce 
Bo¿ej Loretañskiej. Prace rozpoczêto w 1952 roku. Pomimo utrudnieñ ze strony w³adzy komunistycznej 
w 1959 roku kaplica by³a ju¿ w stanie surowym. Pierwsza Msza œwiêta zosta³a odprawiona 19 marca 
1960 roku. Prace nad wykoñczeniem kaplicy trwa³y przez wiele lat. W 1971 roku wykonano elewacjê 
zewnêtrzn¹, umieszczaj¹c na frontonie grafikê przedstawiaj¹c¹ Matkê Bo¿¹ Loretañsk¹ z napisem: 
„Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu i Matce Bo¿ej Loretañskiej 1971’’. Pocz¹tkowo kaplica by³a pod 
wezwaniem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a od momentu sprowadzenia z W³och figury Matki Bo¿ej 
Loretañskiej – jest pod wezwaniem Matki Bo¿ej Loretañskiej. Obecnie w Loretto mieœci siê klasztor 
sióstr loretanek i dom nowicjatu, dom dla starców, domy rekolekcyjne i  wypoczynkowe.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ – pi¹ta niedziela Wielkanocy i rocznica Konstytucji 3 Maja.

2. Nabo¿eñstwo majowe w niedzielê po Mszy œw. o godz. 11  natomiast  w pozosta³e dni tygodnia po Mszy 
Œwiêtej wieczornej. 

3. W œrodê – œwiêto œwiêtych Aposto³ów Filipa i Jakuba.

4. W pi¹tek bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski 
obok Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski, i œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika. Msze Œwiête w tym 
dniu w naszym koœciele bêd¹ celebrowane o godz. 7  i 18 . Ze wzglêdu na uroczystoœæ w najbli¿szy pi¹tek 
nie ma obowi¹zku zachowania wstrzemiêŸliwoœci od spo¿ywania miêsa. Pamiêtajmy o modlitwie 
za ks. Biskupa seniora Stanis³awa.

    Wasz Proboszcz

00

00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00        00 00 Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (w koœciele na cmentarzu), 18 w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Czym jest Koœció³? Kto za³o¿y³ Koœció³?
Koœció³ jest ludem, który Bóg zwo³uje ze wszystkich krañców ziemi, aby utworzyæ z nich wspólnotê tych wszystkich, którzy przez wiarê i Chrzest 
staj¹ siê dzieæmi Bo¿ymi, cz³onkami Koœcio³a i œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego. Koœció³ zak³ada³ Jezus ca³ym swoim ¿yciem, gromadz¹c wiernych, 
wybieraj¹c 12 Aposto³ów i ustanawiaj¹c œw. Piotra widzialn¹ g³ow¹ Koœcio³a.
2. Co jest celem Koœcio³a?
Pos³aniem Koœcio³a jest g³oszenie i krzewienie wœród wszystkich narodów Królestwa Bo¿ego zapocz¹tkowanego przez Jezusa Chrystusa. 
Stanowi tu na ziemi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego Królestwa.
3. Jakie cechy posiada Koœció³?
Jeden – ma jednego najwy¿szego pasterza, g³osi jedn¹ i tê sam¹ naukê, udziela wszêdzie tych samych sakramentów œwiêtych, 
Œwiêty – g³osi œwiêt¹ naukê Jezusa Chrystusa, sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê Mszy œwiêtej i udziela sakramentów œw., wychowa³ i wychowuje 
zastêpy œwiêtych, 
Powszechny – jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, rozszerza siê po ca³ej ziemi, trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do koñca Œwiata,
Apostolski –uczy tego samego co aposto³owie, udziela tych samych sakramentów co oni, biskupi w ³¹cznoœci z papie¿em s¹ prawowitymi 
nastêpcami aposto³ów.
4. Kim s¹ Aposto³owie?
Aposto³owie to uczniowie Jezusa Chrystusa powo³ani przez niego osobiœcie i „wys³ani” do g³oszenia Ewangelii. S¹ nimi: Szymon Piotr, Andrzej, 
Jakub, Jan, Filip, Bart³omiej, Tomasz, Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Szymon zwany Gorliwym, Juda, Maciej i Pawe³.
5. Kim jest papie¿?
Papie¿ jest nastêpc¹ Œwiêtego Piotra. Obecny papie¿ nazywa siê Franciszek.
6. Kim s¹ biskupi?
Biskupi s¹ nastêpcami aposto³ów. Zjednoczeni z Ojcem Œwiêtym wype³niaj¹ urz¹d nauczycielski , kap³añski i pasterski w koœciele.

W ostatnim miesi¹cu:

Przyjêli Sakrament Chrztu œw. - Staliœcie siê nowym stworzeniem i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:

Piotr Kazimierz Piechociñski, Daria Rokuszewska, Aleksandra Biedrzycka, Liliana Gutowska, Olaf Szlis, 
Wiktoria Sztachelska, Iga Lutostañska, Wiktor Jurkowski, Dawid Brzostowski, Amelia Nowak, Urszula 
D¹browska, Natalia Dziubiñska, Nadia Pisarska, Martyna Urbanowska.

Zmarli: Czes³aw Ko³odziejczyk, Maria Dobkowska, Piotr Makowski, Krystyna Chojnowska, Zygmunt F. Bekier, 
Honorata Majek, Regina Laskowska.

Przyjêli Sakrament Ma³¿eñstwa - Œlubowali sobie dozgonn¹ mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹:

Patrycja Rusiniak i Maciej Nowociñski; Karolina Jesiotr i Robert Pisarek; Anna Drozdowska i Pawe³ Sobuta; 
Anna Rogowska i Grzegorz Piórkowski; Martyna Starszewska i Marcin Cegie³ka.
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