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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 29.04.2018 r.  

8.00 + Józefa, Bolesław, Zenon 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 + Helena, Mieczysław 

12.30 + Andrzej (3 rocz. śm.) 

19.00 + Agnieszka Linkiewicz 

Poniedziałek: 30.04.2018 r.  

18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała 

Wtorek: 01.05.2018 r.  

9.00 Za parafian 

Środa: 02.05.2018 r.  

9.00  

Czwartek: 03.05.2018 r.   

9.30 W pewnej intencji 

11.00  

Piątek: 04.05.2018 r.   

18.00 Msza św. z sakramentem bierzmowania 

Sobota: 05.05.2018 r.  

18.00  

Niedziela: 06.05.2018  r. 

8.00 + Maria (12 rocz. śm.) 

9.30 + Jerzy, Wacława, Jan 

11.00 + Andrzej Szczerba (3 rocz. śm.)  

12.30 O nawrócenie męża i syna 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 17/2018  

 „MAJÓWKI” 
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę 

znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca 

Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu 

królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modli-

twie przed figurami Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się 

popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, domini-

kanin 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 nabożeń-

stwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Ma-

ryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpo-

wiedzią na Reformację. Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII 

i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej 

specjalne koncerty pieśni maryjnych, 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. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV,  

o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpo-

wszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas korona-

cji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierw-

szymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra - Pius IX, zatwierdził obo-

wiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretań-

skiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramen-

tem. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone  

w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. "majówki" odprawiane 

już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, 

Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. Litania Loretańska, która jest 

główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we 

Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. 

papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, 

gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do 

niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała 

dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały 

aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno 

wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stoli-

cę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za 

zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski". 
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Liturgia słowa –  5 Niedziela Wielkanocna 

I czytanie: (Dz 9, 26-31) Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował 

przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest 

uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów,  

i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do 

niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przema-

wiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy 

usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowa-

dzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem  

w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował 

w pociechę Ducha Świętego.  

 

II czytanie; (1 J 3, 18-24) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 

czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy 

przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest 

większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie 

oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od 

Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się 

Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię 

Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam na-

kazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, 

że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.  

 

Ewangelia: (J 15, 1-8) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem 

prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 

Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która 

przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jeste-

ście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 

Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 

owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo  

i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 

wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfi-

ty, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we 

Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają 

i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 

moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec 

mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się 

moimi uczniami".  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 29.04.2018 r.  

 

1. W piątek 4 maja o godz. 1800 młodzież z naszej parafii przyjmie z rąk Ks. 

Abpa Andrzeja Dzięgi sakrament bierzmowania. Tego dnia zapraszamy na 

nabożeństwo majowe o godz. 1730. Zapraszamy rodziców i młodzież do przy-

gotowania kościoła i terenu przykościelnego do uroczystości 2 maja o godz. 

1800. 

2. 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. 

Tego dnia Msze św. będą sprawowane o godzinie: 930 i 1100. W tym dniu 

ponowimy akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Nabożeństwo majowe 

sprawowane będzie po Mszy św. o godz. 930. 

3. Msze św. 1 i 2 maja będą sprawowane o godz. 900. Bezpośrednio po Mszy 

św. będzie nabożeństwo majowe. Biuro parafialne 2 maja będzie nieczynne. 

4. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w ponie-

działek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Nabo-

żeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.; nabożeństwo ma-

jowe od 1 maja codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 

1830. W sobotę ze względu na to, że odprawiane jest już nabożeństwo maryj-

ne nie będzie nabożeństwa majowego. 

5. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej 

według  harmonogramu  dostępnego  na  parafialnej  stronie  internetowej  

i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”;Zmiana Tajemnic Ży-

wego Różańca w niedziele 6 maja po Mszy św. o godz. 930. 

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W czwartek będziemy się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie. 

W piątek od godz. 900 odwiedziny osób starszych i chorych z Komunią 

Świętą.  Msza św. w pierwszy piątek i sobotę o godz. 1800.  

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy Boga o wszelkie 

łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecz-

nego. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyki: 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano”  

i biuletyn parafialny „Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


