
Nabożeństwa Majowe 
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach 

sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. 
Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpań-
skiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami groma-
dzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. 

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w 
całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, 
dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że 
jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je 
Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynala-
zek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi 
w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, 
która była odpowiedzią na Reformację. 

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym 
kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy 
figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwy-
czaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu 
jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryj-
nych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim 
propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał 
specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. 

Pomimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo 
majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc 
papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył 
nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius 
IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z 
Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem. 

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała praw-
dopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 
11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Lore-
to, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne 
wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście sa-
mowolnych zmian.  

Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Pol-
sce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez 
Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża 
Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie “Królowo Polski”. 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

  Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tybe-

riadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem 

Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael 

z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz 

dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powie-

dział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli 

mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że 

to byłJezus. 

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie». 

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili 

więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon 

Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem 

prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, cią-

gnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu 

łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. 

Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon 

Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A 

pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posi l-

cie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wie-

dzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

 

KOMENTARZ 

Wydaje się, że po wydarzeniach paschalnych, apostołowie powracają do swoich codziennych zajęć. 

Jakby zapomnieli, że Mistrz uczynił ich „rybakami ludzi”. Ten błąd przyznaje sam ewangelista 

stwierdzeniem, że mimo wysiłku « nic nie złowili » (J 21,3). To była noc apostołów. Jednak o świcie, 

rozpoznana przez nich obecność Pana całkowicie zmienia sytuację. Szymon Piotr, który wcześniej 

zainicjował nieudany połów, teraz wyciąga sieci pełne ryb: sto pięćdziesiąt trzy ryby. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Dz 5, 27b-32, 40b-41 

II czytanie: Ap 5, 11-14  

Ewangelia: J 21, 1-19 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 We wtorek 7 maja, na godz. 17.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na wspólną modlitwę 
różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej.  

 
 Również we wtorek po mszy świętej o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

powołań do naszego seminarium duchownego.  
 
 W środę 8 maja, uroczystość Św. Stanisława, patrona Polski. Od godz. 17.30 Adoracja i nabożeń-

stwo majowe prowadzone przez Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej. Nowenna do MBNP w inten-
cji naszej ojczyzny. 

 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
Codziennie w kościele o godz. 17.30.  W Borczu o godz. 18.00 przy Krzyżu. 
- Dzieci (szczególnie z klas trzecich SP) zapraszamy we wtorki i w czwartki. 
- Kandydatów do bierzmowania zapraszamy do uczestnictwa minimum 2 razy w tygodniu. 
 
 Rada Sołecka oraz Sołtys Kiełpina zapraszają mieszkańców na Dzień Seniora dnia 17 maja  

(w piątek). W programie Msza św. o godz. 16.00, poczęstunek i inne atrakcje w gospodarstwie agro-
turystycznym  
„U Rychertów”. 
 

 Pan Sołtys ogłasza, że w najbliższą sobotę w Kiełpinie szczepienie psów. 
 

 W Parku Solidarności w Kartuzach dnia 11 maja odbędzie się akcja charytatywna: darmowe 
badanie mammograficzne oraz rejestracja jako potencjalny dawca szpiku. Akcje te od godz. 9.00 
do 14.00. Od godz. 12.00 straż pożarna poprowadzi dla dzieci ćwiczenia przedmedyczne, a od godz. 
14 do 15 gry, zabawy i konkursy z Akademią Młodego Sportowca. Serdecznie zapraszają: Państwo 
Pryczkowscy z naszej parafii.  
 

 Bóg zapłać za rodzinne ofiary składane na cele inwestycyjne kościoła.  
Za tydzień kolekta inwestycyjna.  
 

 SPOTKANIA FORMACYJNE 
 Rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w poniedziałek, 6 maja o godz. 19.00  

 
 Młodzież KSM we wtorek, na godz. 19.00 

 
 Dzieci w czwartek, na godz. 19.00  

 
 Kandydaci do bierzmowania z klas 8 i III Gim. w piątek na godz. 19.00 

 
 Ministranci w sobotę na godz. 9.00 

 
 Wspólnota Integracyjna Niezwyciężeni w sobotę na godz. 11.00 

 
 Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50.  

 
 

 Odeszła do wieczności nasza parafianka  Śp. + Lidia Burzlaff, l. 73. 

PONIEDZIAŁEK 6.05.2019 – Śś. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego 

godz. 7.15   + za Jana Jereczek (w 30 dzień po śmierci) 

godz. 17.00  + za zmarłych z rodzin Paczoska, Lipkowskich oraz Majewskich 

godz.18.00 + za Leona Langa i dusze w czyśćcu cierpiące 

WTOREK 7.05.2019 

godz. 7.15   + za Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła  

godz. 17.00 1) + za zmarłych z rodziny Adamczyk i Elas 

 2) + za zmarłego ojca i zmarłych z rodziny Kerlin, Blok i Szyper 

godz.18.00  1) + za Gerarda i Józefę 

 2) + za rodziców z rodziny Magulskich, Gawlik, braci Edwarda i Zenona oraz 

szwagrów: Stanisława Kotłowskiego, Stanisława Zabiegałę i Andrzeja Brylowskiego 

ŚRODA 8.05.2019 – ŚW. STANISŁAWA, patrona Polski 

godz. 7.15   1) + za Zofię Tryba (w 30 dzień po śmierci)              

 2) + za Zbigniewa i Jadwigę 

godz. 17.00 1) + za Romana Czapp (1 r. śm.)         

 2) + za Teresę Miłosz i Czesława Klas 

godz.18.00  1) + za Jana Cieszyńskiego (5 r. śm.)   

 2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błog. dla Karoliny i Mateusza w 10 rocz. 

zaw. sakr. małżeństwa 

CZWARTEK 9.05.2019 

godz. 7.15   + za Anielę, Teodora i zmarłych braci Czerwińskich i Gizela 

godz. 17.00 1) + za Benona Stefanowskiego i rodziców z obojga stron 

 2) + za Jadwigę i Anastazego Staroszczyk 

godz.18.00  1) + za Przemka            

 2) + za Zbigniewa Urbańskiego (3 r. śm.) 

PIĄTEK 10.09.2019 

godz. 7.15   O łaskę zdrowia dla Tereni i Jerzego 

godz. 17.00  1) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska)  

  2) + za Stanisława, Jadwigę, Matyldę i Antoniego 

godz.18.00  1) + za rodziców Brunona, Czesławę i Leona 

 2) + za męża Stanisława Wrońskiego oraz syna Bronisława 

SOBOTA 11.05.2019 

godz. 7.15   + za Hannę Schwichtenberg (w 30 dzień po śmierci) 

godz. 16.00  Msza ślubna 

godz. 17.00  1) + za Henryka Wrońskiego (5 r. śm.) 

                      2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

                      3) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze dla Elżbiety i Jana w 45 rocz.  

                      sakramentu małżeństwa / ks. Grzędzicki w 40 rocz. święceń kapłańskich 

godz.18.00   1) + za rodziców z obojga stron 

  2) + za Agnieszkę (w rocz. urodzin) oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY 12.05.2019 

godz. 7.30   1) + za Helenę i Piotra Płotka         

 2) + za Zofię Kropidłowską i Małgorzatę Brylowską 

godz. 8.30 Borcz + za Reginę i Stanisława Flis  

godz. 9.30  1) + za Waleskę Malc 

 2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

godz. 11.00  1) + za Teresę      

 2) + za zmarłych z rodziny Funk i Staroszczyk 

godz. 12.15 1) + za Stanisława, Brunona, Małgorzatę i Czesława  

 2) O zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie 

godz. 18.00  + za męża Franciszka i rodziców z obojga stron 


