W Loreto zaczęto śpiewać tę litanię od 1531 roku.
Składają się na nią wezwania skierowane do Boga
w Trójcy Świętej Jedynego, następnie 52
wezwania do Matki Bożej, przyzywające różne Jej
tytuły, oraz trzy wezwania skierowane do Jezusa
Odkupiciela. Wezwania do Matki Bożej,
stanowiące zasadniczy trzon litanii, dzielą się na
trzy grupy: dogmatyczną (od Święta Maryjo do
Panno wierna); historiozoficzną (od Zwierciadło
sprawiedliwości do Wspomożenie wiernych) i
eschatologiczną (od Królowo Aniołów do Królowo
Polski). Niektóre tytuły Stolica Apostolska
poleciła umieszczać z biegiem czasu. Ostatnim był
tytuł Królowo rodzin, umieszczony w Litanii
Loretańskiej w 1995 roku.
Nazwa tej litanii do Matki Bożej wywodzi się od
niewielkiego miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech,
oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku, położonego na
wzgórzu o wysokości 127 metrów nad poziomem morza. Miasto zostało założone
około 1100 roku w miejscu, które było porośnięte wawrzynowym gajem. Łacińska
nazwa miasta brzmi Laureturn i właśnie pochodzi od wawrzynu.
_________________________________________________________________________
Numery telefonów:
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333/ ks. Piotr Wolnikowski – 796 991 233
ks. Przemysław Demski – 512 774 377/ ks. Marek Kubecki – 695 482 363

Msze św.
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
Dni powszednie: 7.00, 18.00.
Adoracja i okazja do spowiedzi świętej w czawartek godz. 1700.
Spowedź święta na pół godziny przed Mszą św. wieczorną
i 15 minut przed Mszą św. poranną.

Kancelaria Parafialna:
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00
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LITANIA LORETAŃSKA
W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki Bożej, rozważamy tytuły,
jakimi chrześcijanie na przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką Pana i
naszą Matką. Czym w ogóle jest litania? Gdzie szukać początków Litanii
Loretańskiej? Jaka jest teologia tej modlitwy?
Słowo greckie lite albo łacińskie litania znaczy: prośba, błaganie. Słowem
„litania” określamy zatem prywatną lub publiczną modlitwę błagalną, złożoną z
wielu inwokacji skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki
Bożej lub świętych, połączoną z wezwaniami o ich wstawiennictwo i opiekę.
Genezę litanii jako formy modlitwy znajdujemy w tekstach
ewangelicznych, w których ludzie spotykający Jezusa, zanoszą do Niego swoje
błagania (Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami; Panie, zmiłuj się nade mną).
Kościół wezwania litanijne włączył do liturgii Mszy świętej. Występowały one i
nadal występują w postaci modlitwy wiernych. Trwałe miejsce w liturgii ma
jedynie Litania do Wszystkich Świętych, jako element niektórych obrzędów (Dni
Krzyżowe, święcenia kapłańskie, liturgia Wigilii Paschalnej, poświęcenie ołtarza i
kościoła).
W okresie Średniowiecza pojawiają się litanie we właściwym sensie. Ich
funkcjonowanie regulowały akty prawodawcze Stolicy Apostolskiej. Wobec
praktyki zastępowania kazań litaniami, Stolica Apostolska zakazała ich używania
bez uprzedniego zezwolenia. Nastąpiło to w 1601 roku, za pontyfikatu papieża
Klemensa VIII. Obecnie pozwolenie publicznego odmawiania ma pięć litanii: do
Najświętszego Imienia Jezus, zatwierdzona dla całego Kościoła w 1886 roku przez
papieża Leona XIII; do Najświętszego Serca Pana Jezusa, zatwierdzona w 1889
roku; do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, zatwierdzona w 1960 roku; Loretańska
do Matki Bożej, ostatecznie zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV; do
świętego Józefa, zatwierdzona w 1909 roku.
Genezy Litanii Loretańskiej należy doszukiwać się we Francji w XII
wieku. Wywodzi się ona ze średniowiecznej tradycji monastycznej, opiera się na
starożytnych schematach maryjnych, zwłaszcza na modlitwie Kościoła
Wschodniego, zwanej akatystem.
/dokończenia na ostatniej stronie/

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony

01.05. – Poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
7.00 W intencji parafian
18.00 † Józef Tomczyk 14 rocznica śmierci – intencja od córki
18.00 † Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(1)
02.05. – Wtorek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 † Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(2)
18.00 † Zygmunt Nadolny i zmarli rodzice
† Bogusław Czop 23 rocznica śmierci, Zygmunt Wróblewicz oraz zmarli z
18.00
rodziny Czopów i Wróblewiczów
18.00 † Mieczysław Piórkowski
03.05. – Środa - Uroczystość NMP, Królowej Polski
7.00
† Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(3)
11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny
18.00 W intencjach Wspólnoty Żywego Różańca
18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04.05. – Czwartek – wspomnienie św. Floriana, męczennika, I czwartek
miesiąca.
7.00 † Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(4)
7.00 † Krzysztof Zieleń 30 dzień po pogrzebie
18.00 W intencji powołań z naszej parafii
05.05. – Piątek - I piątek miesiąca
7.00 † Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(5)
7.00 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz i Grzegorz Jaremko
18.00

† Jan, Bronisława(f), Rozalia, Bernard Wojtaś

18.00

† Waldemar Ronowski

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Klaudii i Piotra w rocznicę ślubu

7.00
9.00
18.00
18.00
18.00

06.05. – Sobota – święto śś. Ap. Filipa i Jakuba
† Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(6)
Nabożeństwo NS NMP
† Renata Włodarczyk 5 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Włodarczyk
† Jacek Kowalczuk, Stanisław Zieliński i rodzice z obojga stron: Zofia i
Andrzej, Antoni
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny i
Przemysława oraz ich rodziny
07.05. – IV Niedziela Wielkanocna

7.30
9.30
9.30
11.00
12.30
12.30
18.00

† Stanisława(f) Sienkiewicz i Kacper Sienkiewicz
† Stanisław Pydyniak z okazji imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i Marka z
okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla ich dzieci
† Aniela, Krystyna oraz Stanisław Orszewscy oraz Mieczysław Wilmański
W intencji Parafian
† Stanisław Melkowski – Msza św. gregoriańska(7)
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za szczęśliwy poród Heleny, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i jej dziecka.

Maryi. Przez cały miesiąc codziennie zapraszamy na majowe nabożeństwa o godz.
17.30. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom.
Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach.
Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni
maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.
2. Dzień
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wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny
borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną.
3. We środę, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 226. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msze
Święte będą sprawowane o godz. 7.00, 11.00 i 18.00. Podczas Eucharystii o godz.
11.00 będziemy szczególnie modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W

czwartek tradycyjne zapraszamy na adoracje o godz. 17.00, a potem na Msze św.,
w której będziemy się modlić o powołania z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek
zapraszamy na spowiedź dzieci i dorosłych o godz. 17.30 i na Mszę św. o godz.
18.00. Księża w tym dniu swoich chorych odwiedzą w następującym porządku:
ks. Piotr i ks. Przemysław, od godz. 8.30. Ks. Marek swoich chorych odwiedzi w
najbliższą środę. W sobotę tradycyjnie zapraszamy na nabożeństwo ku czci
Niepokalanego Serca Maryi. Początek nabożeństwa o godz. 9.00 w katedrze.
5. Za tydzień w niedzielę na godz. 17.00 do kaplicy błogosławionej Doroty

zapraszamy na wymianę tajemnic Wspólnotę Żywego Różańca.
6. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do zakrystii osoby, która na dzień 21 maja br.

/niedziela/ o godz. 12.30 zamawiała intencję następującej treści: „O Boże
błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie łaski dla Jadwigi z okazji 80 – tej rocznicy
urodzin”.
________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Jan Doroś, l. 77;
† Edmund Kopiciński, l. 76;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

