
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.05.2019 r. 

V Niedziela Wielkanocna 
 

     1. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii przeżywamy 

Uroczystość I Komunii św. Na Mszy św. o godz. 11.00 troje dzieci 

po raz pierwszy przyjmie do serca Chrystusa Eucharystycznego. 
 

     2. Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. 

o godz. 18:00. Dla dzieci po nabożeństwie - specjalne obrazki. 
 

     3. Liturgia Kościoła: 

     - piątek, 24.05. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych.  
 

     4. W przyszłą niedzielę, 26.05.2019, na Mszy św. o godz. 11.00 

dzieci z klasy IV będą obchodzić rocznicę przyjęcia I Komunii 

Świętej. Dlatego zapraszam je jutro, w poniedziałek 20 maja, na 

spotkanie wraz z rodzicami po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele. 
 

     5. W piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego 

Sakramentu po wieczornej Mszy św.  
 

     6. Do skarbony pod chórem można składać ofiary na dalszy 

remont dachu kościoła. Dach niestety przecieka. Ufam, że dzięki 

wspólnemu wysiłkowi i przy zaangażowaniu naszych gości, którzy 

przybywają do nas latem, uda się w rozsądnym czasie 

wyremontować pozostałą część dachu.  
 

     7. Zachęcam do nabywania najnowszego numeru „Gościa 

Niedzielnego”, naszego Parafialnego Biuletynu i innych czasopism 

- przy wyjściu z Kościoła.  
 

     8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionej 

niedzieli oraz udanego wypoczynku. 

 
 

Matka Boża Wspomożycielka Wiernych 

     Swymi korzeniami nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga 

pierwszych wieków chrześcijaństwa. Za pierwszego, który użył słowa 

"Wspomożycielka" w stosunku do Najświętszej Maryi Panny, uważa się św. 

Efrema, diakona i doktora Kościoła (zm. 373). Pisał on, że "Maryja jest 

orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym 

samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywał NMP św. Grzegorz z 

Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola i doktor Kościoła (zm. ok. 390), kiedy 

pisał, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism 

doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni 

wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża udziela i udzielić może.  

     Do wieku XVI, powstało wiele sanktuariów pod wezwaniem Maryi 

Wspomożycielki, Maryi od pomocy, Maryi Łaskawej itp. wyrażających ufność w 

skuteczność orędownictwa Maryi. We Włoszech istnieje ponad 20 takich sanktuariów 

m. in. w Busto Arsizio koło Varese, w Pistoi, w Kastiglion Fiorentino, w Bobbio, w 

Bolonii w kościele Matki Bożej Większej, czy najsłynniejsze sanktuarium Lombardii 

w Caravaggio. Kilka obrazów Matki Bożej Wspomo-

życielki zostało nawet koronowanych koronami papies-

kimi, jak np. w Busto Arsizio (1632, 1895, 1921, 1947), w 

Caravaggio (1710), w Modenie (1831), w Rzymie w 

bazylice Św. Karola ai Catinari (1888 i 1915) itp. 

     Jednak krajem, w którym kult Maryi Wspomożycielki 

rozwijał się niegdyś najżywiej, była Bawaria. Pierwszy 

kościół noszący wezwanie Wspomożycielki stanął w 

Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura 

Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją 

okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj). 

     Według tradycji, po zwycięstwie floty chrześcijańskiej 

nad Turkami w bitwie pod Lepanto (7 października 1571 

r.), papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe 

wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami".     

Wotum za kolejną wielką wiktorię oręża chrześcijańskiego 
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    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00, 11:00, 

18:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 



nad Imperium Otomańskim, tym razem pod murami Wiednia 12 września 1683 r., 

złożył papież bł. Innocenty XI zatwierdzając, rok po bitwie, przy kościele św. Piotra 

w Monachium, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione 

do rangi arcybractwa. 

     Jeżeli chodzi o liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych, zostało ono ustanowione w 1815 r. przez Piusa VII .  

     Do rozpowszechnienia kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w sposób 

szczególny przyczynili się salezjanie. Św. Jan Bosko, który w trudnych chwilach 

wzywał Maryję tym tytułem i zawsze bywał wysłuchany, zbudował ku Jej czci 

macierzysty kościół swojego zgromadzenia w Turynie, poświęcony w roku 1868. 

Tenże święty w 1866 r. zaczął rozpowszechniać medaliki Maryi Wspomożycielki. 

Umieszczona na nich postać Matki Bożej, wzorowana była na obrazie z ołtarza 

głównego świątyni. Rozdawał je tysiącami. Zanotowano wiele niezwykłych łask 

otrzymywanych przez osoby noszące ten medalik. 

     Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski 

kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był 

jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego 

staraniom episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie 

święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w polskim kalendarzu liturgicznym. Biskupi 

chcieli w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych 

narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale wiele wydarzeń w 

historii Polski może być dowodem Jej opieki. Prośbie episkopatu Polski stało się 

zadość w 1959 r. 

 

Cudowny medalik Maryi Wspomożycielki 

Wiernych 

     Cudowny medalik Maryi Wspomożycielki Wiernych, który ks. Bosko rozdawał 

proszącym go o modlitwę - był jego szczególnym błogosławieństwem, któremu 

towarzyszyły liczne cuda. Ksiądz Bosko często powtarzał: "Zaufajcie Maryi 

Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda!". Nie były to tylko pobożne słowa. Sam 

niejednokrotnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i 

dzięki Niej dokonywał wielu cudów. 

     Nowenna do Wspomożycielki ma 

charakter dziewięciodniowej modlitwy 

dla uproszenia jakiejś szczególnej łaski. 

Ksiądz Bosko sam ułożył tekst nowenny 

i zalecał ją zapewniając: „Praktyka, 

którą wam najbardziej zalecam, to 

ucałowanie medalika Najświętszej 

Wspomożycielki i wzywanie Jej pomocy aktem strzelistym: Maryjo Wspomożenie 

Wiernych, módl się za nami oraz pobożne odprawianie nowenny do Niej. Kto ufa 

Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania”. Jeszcze za swojego życia Ksiądz 

Bosko uważany był przez sobie współczesnych za świętego. Często proszono go o 

modlitwę i pomoc w różnych potrzebach. I rzeczywiście jego interwencje i rady 

okazywały się bardzo skuteczne. Nie brakowało również cudownych łask, które 

wypraszał u Boga za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki Wiernych, do której 

miał szczególne nabożeństwo. 

     Ksiądz Bosko we wszystkim i całkowicie zawierzył Maryi. Wzywał Ją jako 

Wspomożycielkę Wiernych. I doświadczał łask i cudów na miarę swojej ufności.      

Gdy ukończono budowę świątyni Maryi Wspomożycielki w Turynie, z pokorą i 

odwagą wyznał, że wystawiła ją sobie sama Maryja Wspomożycielka, a on był jedynie 

Jej kasjerem. I nie ma w niej ani jednej cegły, która by nie świadczyła o łasce 

udzielonej przez Maryję Wspomożycielkę. Mimo swej skromności już za życia cieszył 

się niechcianą sławą cudotwórcy.  

W tym samym roku (1866), kiedy Ksiądz Bosko zamówił pierwsze medaliki Matki 

Bożej Wspomożycielki Wiernych, wybuchła w Turynie epidemia. Śmierć zebrała 

wielkie żniwo wśród ludzi. Jednak wychowankom Księdza Bosko i personelowi domu 

nic się nie stało, gdyż wszystkich zabezpieczył on medalikiem Wspomożycielki. W 

1885 roku hrabia Villeneve umierającemu swojemu słudze zawiesił medalik Matki 

Bożej Wspomożycielki, podarowany mu przez Księdza Bosko. Sługa natychmiast 

wyzdrowiał. 

INTENCJE MSZALNE  19.05.2019 – 26.05.2019 

 

V Niedziela  

Wielkanocna 

19.05.2019 

9:00 † Czesław. 

11:00  W int. dzieci, które przystępują do I Komunii św. i za 

ich rodziców.  

18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny z 

podziękowaniem za otrzymane łaski. 

Poniedziałek 

20.05.2019 

18:00 †† Walenty i Urszula. 

Wtorek   

21.05.2019 

18:00  

Środa  

22.05.2019 

18:00  

Czwartek 

23.05.2019 

18:00 † Benjamin Struk. 

Piątek 

24.05.2019 

18:00  

 Sobota  

25.05.2019 

 18:00 †† Zofia i Helena. 

VI Niedziela  

Wielkanocna 

26.05.2019 

9:00 †† Anna i Wacław. 

11:00  †† Jan i Janina Łuczak.  

18:00 †† Rodzice z obojga stron. 


