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01.maja - św. Józefa Rzemieślnika  
02.maja - św. Atanazego Wielkiego – biskupa, doktora Kościoła, III/IV w. 
niezłomny bojownik i jeden z największych teologów i obrońców wiary  
w czasach wielkich herezji;  
03.maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
04.maja - św. Floriana, żołnierza męczennika, żył III/IV w.; jako oficer rzymski 
odmówił palenia kadzidła przed bóstwem, za to został ubiczowany  
z poszarpaniem ciała hakami i w końcu zatopiony w rzece Enns;  
06.maja - św. Filipa Apostoła, św. Jakuba Młodszego, I w.  
08.maja - św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika, XI w., zginął 
w obronie swoich wiernych przed królewską zemstą za opuszczenie w czasie 
wyprawy na Ruś z rąk Bolesława Śmiałego;  
14.maja - św. Macieja Apostoła, I w., przedstawiany z siekierą lub halabardą, 
gdyż poniósł śmierć przez ukamienowanie, dobity siekierą czy nawet włócznią; 
patron cieśli oraz rzeźników;  
16.maja - św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika, XVI/XVII w.; zakatowany 
przez Kozaków za odmowę wyparcia się wiary katolickiej; 24. maja - Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych  
26.maja – Dzień Mamy 
31.maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny; 
 
 

10 sposobów na uczczenie Matki Najświętszej. 
 

Wiele miesięcy w Kościele poświęconych jest szczególnym nabożeństwom. 
W listopadzie modlimy się za wiernych zmarłych, w czerwcu zanurzamy  
w oceanie miłosierdzia Najświętszego Serca Pana Jezusa, a maj poświęcony jest 
Matce Bożej. Czy modlisz się za jej wstawiennictwem? Czy prosisz by wzięła 
Cię w opiekę? Czy poświęciłeś Jej swoją rodzinę? Masz na to jeszcze czas – maj 
to ku temu idealna okazja. Święty Ludwik Grignion de Montfort pisał o Matce 
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Bożej Królowej wszystkich serc jako o „Arcydziele Bożego stworzenia”. 
Przypominamy dziesięć sposobów na uczczenie Królowej Wszystkich Świętych: 
1. Rozpoczęcie dnia z Maryją  
Pierwszy gest jaki powinniśmy co rano 
wykonać to modlitwa poświęcenia się 
Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. To 
gwarancja udanie rozpoczętego dnia! Matka 
Teresa z Kalkuty, poruszona wielką miłością 
Maryi, ułożyła niegdyś godną polecenia 
modlitwę: Maryjo, Matko Chrystusa daj mi 
swe serce, tak piękne, tak czyste, tak 
nieskazitelne, tak pełne miłości i pokory, 
bym mogła przyjąć Chrystusa pod postacią Chleba, bym kochała Go tak jak ty 
Go kochasz i służyła Mu w cierpieniu skrytym u najbiedniejszych z biednych. 
2. Angelus / Regina Caeli  
Tradycyjnie modlitwę tą odmawia się w południe, ale jeśli z jakichś powodów 
nie udało ci się zwrócić ku Matce Bożej o 12.00, możesz przenieść modlitwę na 
inną porę. Te maryjne modlitwy przywołują kluczową obecność Maryi  
w tajemnicy Zbawienia, a więc wcielenia, męki i śmierci Pana Jezusa.  
3. Poświęcenie domu i rodziny Jej Niepokalanemu Sercu  
Przygotuj się do poświęcenia poprzez dziewięciodniowe nabożeństwo 
różańcowe i poproś kapłana o poświęcenie obrazu Najświętszej Maryi Panny  
i błogosławieństwo dla Twojej rodziny. Dzięki temu poświęceniu Bóg Ojciec 
obdarzy Cię (i wszystkich mieszkańców domu) Swym niezmierzonym 
błogosławieństwem.  
4. Nie zapomnij poświęcić też siebie  
Kościół przygotował dla nas podpowiedzi formalne, w jaki sposób można 
poświęcić się Niepokalanemu Sercu. Szczególnie polecane są akty stworzone 
przez świętych Kościoła – np. wspomnianego Ludwika de Montfort lub 
Maksymiliana Kolbego. W Twojej książeczce do nabożeństwa z pewnością 
znajduje się sugerowana treść takiego aktu. Ten pobożny akt może radykalnie 
odmienić Twoje życie. Pamiętaj jednak, że jeśli już raz zawierzyłeś się 
Niepokalanemu Sercu, możesz odnowić poświęcenie się każdego roku sięgając 
coraz głębiej do nieskończonego rezerwuaru miłości Boga, którą przynosi nam 
Matka Najświętsza.  
5. Naśladuj Świętą Bożą Rodzicielkę  
Jeśli naprawdę darzymy kogoś miłością, chcemy poznać go lepiej, podążać za 
nim oraz naśladować wszystkie dobre jego cechy, zwane przez Kościół cnotami. 
Naśladuj więc cnoty Maryi, a znajdziesz się na prostej ścieżce ku świętości. 
Jakie to cnoty? Wszystkie je opisał święty Ludwik: przede wszystkim głęboka 
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pokora, żywa wiara, ślepe posłuszeństwo, nieustanna modlitwa, zdolność do 
samozaparcia, niespotykana czystość serca, gorąca miłość, heroiczna 
cierpliwość, anielska dobroć, niebiańska mądrość.  
6. Pokusa?  
Wezwij Naszą Panią Nasze życie polega na walce, do samej śmierci. Nie 
powinniśmy walczyć z szatanem, pokusami ciała i świata w pojedynkę – 
możemy nie dać rady. Co więc czynić? Powinniśmy zawsze, gdy odczuwamy 
pokusę prosić o pomoc Maryję. Szatan panicznie boi się jej imienia! A więc  
w chwilach pokusy, zmów po prostu pobożnie „Zdrowaś Maryjo”! Efekt 
murowany. Nie wolno nam zapominać, ze Maryja jest generałem w wojsku 
aniołów. Na jej polecenie zostają pokonane wszystkie złe duchy, wszyscy 
wrogowie naszej czystości. Świadczy o tym wielu świętych – Franciszek Salezy 
odczuwał silną pokusę oddania się rozpaczy, ale przezwyciężył ją poprzez 
modlitwę do Maryi. Antoni Maria Claret był kuszony przeciw własnej czystości. 
Dzięki żarliwym modlitwom do Matki Bożej diabeł opuścił jego serce, a sam 
Antoni wstąpił do zakonu i pomagał ludziom w podobnej sytuacji kuszenia.  
A więc i Ty zwróć się do Maryi!  
7. Maryja w roku liturgicznym – te dni są dla Ciebie  
Czy zapoznałeś się z potężną obecnością Maryi w Mistycznym Ciele Chrystusa, 
którym jest Kościół? Szczególnie warto poznać Jej obecność w roku 
liturgicznym – niezliczona liczba świąt ku Jej czci świadczy o ogromnej 
pobożności maryjnej wśród członków ludu Chrystusa. Matka Boża ma więc 
szczególne miejsce w kościelnym kalendarzu – jest w końcu Matką Kościoła. 
Szczególnie polecamy lekturę listu apostpolskiego Pawła VI Marialis Cultus 
wyjaśniającego tę nadreprezentację świąt i uroczystości poświęconych Matce 
Chrystusa. 
8. Czytajmy o Królowej Anielskiej  
Aby być wiernym i pobożnym synem Maryi, potrzebujemy duchowej  
i intelektualnej formacji – musimy zatem pielęgnować zarówno nabożeństwa jak 
i znajomość doktryny. Sama wiedza o doktrynie, ale bez szczerego oddania 
może być wszak sucha i jałowa – i odwrotnie, nabożeństwo bez wiedzy łatwo 
może przerodzić się w płytki sentymentalizm. Dlatego należy czytać o Matce 
Zbawiciela! Zacząć można od listu apostolskiego św. Jana Pawła II „NMP  
i różaniec”, nie wolno też zapominać o dziełach św. Ludwika, jak „Traktat  
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica 
Maryi”. To z tych dzieł wzięło się zawołanie biskupie papieża Polaka – Totus 
Tuus!  
9. Zostań apostołem Maryi  
Jednym z najlepiej znanych współczesnych „maryjnych świętych” jest św. 
Maksymilian Kolbe. Odznaczał się nieopisaną miłością do Matki Zbawiciela. 
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Jedną z metod, które proponował było nabożeństwo do Niepokalanej z pomocą 
Cudownego Medalika – nazywał go duchowym pociskiem, wiemy, że przypisuje 
mu się liczne cuda. To tym większa zachęta, by modlić się z Cudownym 
Medalikiem. Możesz także dołączyć do grupy osób szczególnie miłujących 
Matkę Bożą Fatimską - Apostołowie Fatimy to ludzie dobrej woli, których 
życzeniem jest naprawa świata i nawracanie błądzących – w ramach orędzia 
właśnie Matki Bożej Fatimskiej.  
10. Uczyń różaniec podstawą swego życia  
Matka Boża ukazując się w Fatimie trójce dzieci, za każdym razem (aż 
sześciokrotnie!) nalegała na odmawianie różańca. Czy możesz odmówić 
powtórzonej sześciokrotnie prośbie własnej Matki? 

 
Bliżej Siebie, Miesięcznik parafialny  

Parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku Białej 
 
 
Główną częścią nabożeństw majowych jest Litania Loretańska. Modlitwą tą 
podczas „majówek” modlą się zarówno wierni w kościołach, jak i ci, którzy 
gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach. 
 

Litania Loretańska powstała prawdopodobnie 
w XII w. we Francji. Wezwania sławiące Maryję 
11 czerwca 1587 r. zatwierdził papież Sykstus V. 
Swoją nazwę zawdzięcza miejscowości Loreto, 
znajdującej się we Włoszech, gdzie była bardzo 
popularna. Wierni często dodawali swoje 
wezwania 

W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów 
zakazała samowolnego dodawania wezwań. 
Kolejne wezwania wynikały z rozwoju 
mariologii i były zatwierdzane przez Stolicę 
Apostolską. 

W Polsce odśpiewywane jest 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". 

Pewien czas temu do Litanii dołączono wezwanie „Matko Miłosierdzia”, 
usytuowane po wezwaniu „Matko Łask Bożych”. 

 

KRÓTKA HISTORIA LITANII LORETAŃSKIEJ 


