
 
 

 

 

 

 

       
      

           



Nabożeństwa majowe 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 

Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz 

Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. 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 

modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko 

stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. 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 

zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. Inicjatorem 
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. Wprowadził także nabożeństwo majowe w 

kościele Al Gesu w Rzymie oraz 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 Sakramentem. 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 Stolicę 
Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą 

papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”. 



Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej 

połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, 

nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne 

uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawia się w XVII wieku po 

zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie 

Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. 

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który  

1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki 

Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie 

polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył 

berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją 

modlitwę od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico", 

ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć 

Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na 

obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem 

ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość 

społeczną. Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. 

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., Episkopat Polski 

zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod 

wezwaniem "Królowej Polski". Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej 

prośby (1920r.). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień  

3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem 

Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją 

polską. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką 

kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Na terenie Polski znajduje się 

kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi 

poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się 

hymn Bogarodzica, napisany według większej części krytyków w wieku XIII, a 

według niektórych wywodzący się nawet z czasów św. Wojciecha. Od tego też 

wieku znamy kompozytorów, którzy pisali utwory ku czci Matki Bożej. 

Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już od wieku XI 

(Ewangeliarz Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tynieckie; 

figury i płaskorzeźby w kościołach romańskich). Największym i szczytowym 

arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Wita Stwosza z lat 1477-

1489, wykonany dla głównego ołtarza kościoła Mariackiego w Krakowie, 

zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. Jest to arcydzieło na miarę światową, 

należące do unikalnych. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane 

mariackimi - a więc poświęcone w sposób szczególny Maryi. 



Św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik 
 

 

Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie 

około 1030 r., a zmarł 11 kwietnia 1079 roku. Podawane 

imiona rodziców: Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie są 

pewne. Stanisław miał pochodzić z rodu Turzynów, 

mieszkających we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w 

ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów miała być 

własnością jego rodziny. Swoje pierwsze studia odbył 

zapewne w domu rodzinnym, potem być może w Tyńcu w 

klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że 

dalsze studia odbywał zgodnie z ówczesnym zwyczajem 

za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną wówczas 

szkołę katedralną w Leodium (Liege w Belgii) lub Paryż. Święcenia kapłańskie 

otrzymał około roku 1060. Biskup krakowski, Lambert Suła, mianował 

Stanisława kanonikiem katedry. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się 

przypuszcza, Rocznik krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której 

notował ważniejsze wydarzenia z życia diecezji. Po śmierci Lamberta (1070) 

Stanisław został wybrany jego następcą. Wybór ten zatwierdził papież 

Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 1072. Dwa lata 

przerwy wskazywałyby, że mogło chodzić w tym wypadku o jakieś przetargi, 

których okoliczności bliżej nie znamy. O samej działalności duszpasterskiej 

Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i 

bezkompromisowy. Pewnym jest, że w swojej rodzinnej wiosce wystawił 

drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII 

wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły. Jest 

bardzo prawdopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze 

spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Na pierwszym miejscu jednak 

największą zasługą Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława 

Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża 

Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. W ten sposób 

raz na zawsze ustały automatycznie pretensje metropolii magdeburskiej do 

zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Św. Grzegorz VII przysłał do Polski 25 

kwietnia 1075 r. swoich legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania 

metropolii gnieźnieńskiej z roku 999/1000 oraz jej praw. 

W centrum zainteresowania kronikarzy znalazł się przede wszystkim fakt 

zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który zadecydował o chwale 

pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. I tak też biskup krakowski Stanisław 



zapisał się w historii głównie dzięki konfliktowi, w jaki popadł z ówczesnym 

władcą Polski Bolesławem Śmiałym. Wiadomo, że król skazał nieposłusznego 

duchownego na śmierć, a jak głosi legenda miał osobiście dokonać tego aktu. 

Karą za ten haniebny czyn miało być późniejsze rozbicie dzielnicowe Polski. W 

1088r. szczątki zamordowanego biskupa złożono w katedrze na Wawelu. 

Oficjalnej kanonizacji męczennika dokonał papież Innocenty IV w Asyżu w 

1253r. Święty Stanisław, obok Matki Bożej i św. Wojciecha, czczony jest jako 

główny patron Polski. Jego postać urosła również do rangi symbolu 

przeciwstawiania się nadużyciom władzy. Męczennika najczęściej przedstawia 

się w stroju biskupim z pastorałem lub z orłem. Znane jest również 

przedstawienie świętego w towarzystwie rycerza Piotrowina, którego wg 

legendy miała wskrzesić. Wspomnienie Stanisława przypada na 8 maja. 

Zesłanie Ducha Świętego 

Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica) to jedno z najważniejszych świąt w 

kościele, związane ze zstąpieniem Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po 

Zmartwychwstaniu Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego zakończyło proces 

Objawienia rozpoczęty w Starym Testamencie. Dzień ten, potocznie nazywany 

również Zielonymi Świątkami, uznawany jest za początek Kościoła. W tym roku 

wypada 23 maja. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus 

zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, 

wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, 

którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie 

świadczył o Mnie" (J 15, 26). Jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, na 

zgromadzonych w Wieczerniku, Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by 

Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. “I stał się z prędka z nieba szum, 

jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie 

siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z 

nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić 

rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał ” (Dzieje Ap., II, 2-

4). W kościele Niedziela zesłania Ducha Świętego to jedno z najważniejszych 

świąt. Duch Święty to trzecia Osoba Trójcy Świętej. Pojawia się kilkakrotnie w 

Biblii, m. in. podczas chrztu Jezusa w Jordanie, w chwili Zwiastowania, 

nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Przedstawiany jest jako biały gołąb, 

wiatr lub języki ognia. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, rozpoczyna 

przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Duch Święty 

dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, 

pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. 

Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, 



dając im zrozumienie Pisma Świętego. Ponadto, Święto Zesłania Ducha 

Świętego kończy w Kościele okres Wielkanocny. Od tego czasu zaczyna się 

okres zwyczajny. Obrzędy rozpoczynają się już w wigilię dnia Zesłania, 

wieczorną Mszą Świętą podczas, której odbywają się czytania z ksiąg Starego i 

Nowego Testamentu dotyczące np. "Pomieszania języków podczas budowy 

wieży Babel". W Niedzielę, podczas Mszy Świętej, odbywają się czytania m.in z 

Księgi Dziejów Apostolskich. Odśpiewywane są także Psalmy i odmawiana 

"Litania do Ducha Świętego". 

 

Kartka z kalendarza… 

• 1.05.2011 roku Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II 

• 3.05.1966 roku na Jasnej Górze odbyły się uroczyste obchody 

Tysiąclecia Chrztu Polski 

• 10.05.1508 roku Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków w Kaplicy 

Sykstyńskiej  

• 13.05.1917 roku trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie z 

wioski położonej w pobliżu miasta Fatima w Portugalii objawiła się 

Matka Boża 

• 13.05.1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie Mehmet Ali Agca 

dokonał nieudanego zamachu na Jana Pawła II 

• 13.05.2005 roku papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego Jana Pawła II 

• 18.05.1920 roku urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, święty  

 

Na wesoło… 

Przy obiedzie Jasio sięga przez cały stół po sałatkę. 

- Nie masz języka? – strofuje go matka. 

- Mam, ale za krótki! 

 

Rozmawiają dwie dżdżownice: 

- Czemu wczoraj w nocy było u was tak głośno? 

- Bo mojego tatę chcieli wyciągnąć na ryby. 


