
Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odmawiać 
w XVIII w. Tymczasem badania mariologów wykazały, że były one 
znane dużo wcześniej, i to właśnie na Wschodzie. Gdzie indziej za 
Maryjny uchodził sierpień i nawet nakazywano prawem modlitwy ku 
czci Matki Bożej właśnie w tym miesiącu. 

 

Na Wschodzie prekursorami nabożeństw majowych byli 
chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się na modlitwach wokół Maryjnych 
figur, śpiewali pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg kwiatami. 
W każdą sobotę nabożeństwo było bardziej uroczyste i obowiązkowe 
dla tych, co nie chodzili na nie codziennie. Ponoć pomysłodawcą tego 
nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, gorący obrońca boskiego 
macierzyństwa Maryi. 

 

Miesiąc Maryi znany był także w Ziemi Świętej, Grecji, Syrii, ale 
prawdziwą popularność zdobyło on dopiero na przełomie XIII i XIV w.  

 

Dlaczego właśnie maj? Po pierwsze dlatego, że najpiękniejszy w 
roku. Po drugie - wiosną ludziom przychodzą do głowy różne, czasem 
mało zbożne pomysły, więc w średniowieczu wykoncypowano, iż 
wiosną należy skierować uwagę człowieka ku rzeczom wyższym..  

 

Najważniejszą modlitwą tworzącą nabożeństwo majowe jest Litania 
do Matki Bożej tzw. litania loretańska. Słowo "litania" pochodzi z 
języka greckiego "leitaneia" i oznacza błaganie, prośbę.  

 

Litania do Matki Bożej pojawia się na przełomie XIII i XIV wieku 
w kilku różnych wersjach. Spośród nich największą popularność 
zdobyła Litania Loretańska.   Litania ta była znana w Loreto już na 
początku XVI wieku. Tu była śpiewana w czasie poświęcenia 
ogrodzenia wokół Świętego Domku. Domek ten zbudowany został z 
kamieni przywiezionych drogą morską z groty, w której mieszkała 
Maryja w Nazarecie. Miejsce to stało się ośrodkiem kultu maryjnego. 
Najbardziej ulubioną modlitwą pielgrzymów stał się błagalny śpiew 
Litanii do Matki Bożej nazwanej Loretańską.  Tekst litanii loretańskiej, 
która tworzy nabożeństwa majowe zatwierdził papież Sykstus V w 1587 
roku. On też obdarzył jej odmawianie odpustem zupełnym. Litanię 
Loretańską można uznać za jeden z najwspanialszych hymnów ku czci 
Niepokalanej Maryi. W litanii tej wysławiamy wszystkie cnoty, jakimi 
Bóg Ją obdarzył. 

W drugiej połowie XVI w. propagował nabożeństwo majowe św. 
Filip Nereusz (zm. w 1595 r.), którego uznaje się czasem za twórcę tej 
praktyki. W początkach XVII w. nabożeństwo to przyjęło się u 
dominikanów włoskich. Żarliwym apostołem propagującym 
nabożeństwa majowe był o. Anioł Dominik Guinigi. Za jego namową w 
1676 r. powstało Stowarzyszenie Comunella - w maju modlono się przy 
żłóbku otoczonym figurami Maryi i św. Józefa i śpiewano hymny i 
pieśni maryjne. 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. 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 powiedział 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 był Jezus. 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, ciągnąc 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, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać 
Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, 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. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po 
raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do 
niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się 
sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł 
do niego: «Pójdź za Mną!»  J 21, 1-19  

Głos świętego Antoniego 
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Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 



02/05/2022 Poniedziałek 

700
 O łaskę wiary i opiekę Bożą dla córki Eweliny. 

800
   

1800
 Za †† rodziców, siostry, brata, szwagrów, męża, teściów, kuzynostwo, 

znajomych  oraz pokrewieństwo z obu stron. 

03/05/2022 Wtorek 

700
 Za † Piotra Woszczka. 

900
 Za †† rodziców Bernarda i Karin Kowalskich oraz † siostrę Danutę Kowalską. 

1100
 W intencji Dawida Wąsińskiego  z okazji 1 urodzin jako podziękowanie za dar 

życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

1800
 Za † Michała Pisulę w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

04/05/2022 Środa 

700
 W intencji Teresy Ostrowskiej z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

800
   

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Marię Witek od rodziny Srokoszów z Witanowic; 
- Za † brata Zbigniewa. 

05/05/2022 Czwartek 

700
 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

800
 W int. Stanisława Sitka z ok. 80 urodzin z podziękowaniem za dar życia, 

z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla solenizanta i całej rodziny. Te Deum 

1700
 1. Za † Waldemara i Bogusława Kaczyńskich, Jana i Józefa Nabiałków, Marię 

i Wacława Kazimierczaków i Grzegorza Kozaneckiego. 
2. Za †† Eleonorę, Kazimierza, Zofię i Stefana Chmiestów. 

06/05/2022 Piątek 

700
 Ku czci NSPJ w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii. 

700
 O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron. 

800
 Za † męża Edmunda Sobałę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

1800
 Za † Małgorzatę Dudek jako pamiątka urodzin oraz † męża Karola. 

07/05/2022 Sobota 

700
 Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w int. czcicieli oraz za żyjących i 

zmarłych członków Żywego Różańca. 

800
 Za † Stanisława Maja jako pamiątka imienin. 

1800
   

08/05/2022 IV Niedziela Wielkanocna 

700
 W intencji Tadeusza Alszera z okazji urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

900
   

1100
 Uroczystość I Komunii Świętej. 

1230
 Za †† ojca Stanisława Mierzwę i brata Stanisława na pamiatkę imienin. 

1700
 Za †† męża Stanisława, syna Grzegorza Imiełowskich oraz †† rodziców i 

teściów. 

Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i 
rozpoczyna Ogo lnopolski Tydzien  Biblijny. 

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe 
po ł godziny przed wieczorną Mszą s w. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy 
naboz en stwo majowe po mszy o godz. 1700. 

 

We wtorek  przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Msze św. odprawimy o godz. 700, 900, 1100 i 1800. Podczas 
Mszy s w. będziemy odnawiac  Milenijny Akt Oddania Polski Maryi Kro lowej 
Polski.  

 

W środę 4 maja w naszym mieście przypada uroczystość św. 
Floriana, męcz., patrona archidiecezji i patrona Chorzowa. 

 

Za tydzień w naszej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 1100 
świętować będziemy Uroczystość I Komunii św. O godz. 1600 naboz en stwo 
komunijne. W sobotę 7 maja spowiedz  dla dzieci przed Komunia o godz. 900. 
Próba przed I Komunią św. w czwartek 5 maja po Mszy św. szkolnej. 

 

W tym tygodniu  przypadają I czwartek, piątek i I sobota nowego 
miesiąca. 

 

W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie dorosłych pełniących 
posługę lektoro w  podczas liturgii. 

 

Chorych Parafian z posługą sakramentalną  odwiedzimy w sobotę 
14 maja.   

 

Pojawiała się propozycja 9 dniowej pielgrzymki do Rumunii – 
Transylwanii w sierpniu br. Szczego ły i ramowy program na naszej stronie 
internetowej i w kancelarii.  

 

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na działalność charytatywną 
parafii. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.. Za tydzien  kolekta na Wyz sze S ląskie 
Seminarium Duchowne w Katowicach. 

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały 
Gość; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.
 Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 01.05.2022 r. 


