
 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza: 

 
Maciej Apostoł, święty Maciej, cs. Apostoł Matfij (zm. ok. 80) – uczeń Jezusa 

Chrystusa towarzyszący mu od samego chrztu, losowo wybrany do grona 12 

apostołów (Dz 1,15-26) po samobójczej śmierci Judasza, męczennik, święty 

Kościoła katolickiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie 

Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego. 

W ikonografii przedstawiany jest, jako stary człowiek w długiej, przepasanej tunice 

i w płaszczu. Na starych obrazach przedstawiany jest z kamieniami i skrwawionym 

toporem. 

 

Jego atrybuty to: halabarda, księga, krzyż, a także kamienie, miecz, topór, włócznia, 

którymi miał być dobity. 

 

 

Nowe wezwania w litanii loretańskiej 

 

Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim 

przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., brzmią w języku polskim 

kolejno: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po 

„Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). 

Wezwanie „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w 

użyciu (po wezwaniu „Matko łaski Bożej”), będzie znajdować się w nowym 

miejscu.Nowe brzmienie Litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia 

uchwały przez Konferencję Episkopatu Polski, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W 

obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej. 

PONIEDZIAŁEK 10  Maja 

 

17:00  +z rodziny Fiszer i Trzebia-

towskich 

 

18:00 + rodzice i dziadkowie z 

obojga stron: Kurkowscy i Dering 

 

WTOREK 11 Maja 

 

 

17:00 +  Magdalena Buja 

 

18:00 +  rodzice i teściowie; Łukasz 

w rocz. śm. 

 

ŚRODA  12 Maja 

 

17:00  - O zdrowie i opiekę MB dla 

sióstr z V Róży Różańcowej 

 

18:00 + rodzice Bolda: Maria i Leon 

 

 

CZWARTEK 13 Maja 

MB. Fatimskiej 

 

08:45 +  z rodzin: Wanke i 

Drążkowskich 

 

17:00 +  z rodziny Behmke 

 

18:00 +  Franciszek Gojke w r. śm. 

PIĄTEK  14 Maja 

Św. Macieja 

 

17:00 +   Irena i Jerzy Cierpisz 

 

18:00 +  Leon Mach 

 

SOBOTA  15 Maja 

 

16:00 +  Zofia Stasiak Knopp 

 

17:00  +  Franciszka /ona/ i Jan 

Plinscy 

 

18:00 +  Stefan  Plinski  w rocz. śm. 

 

NIEDZIELA  Wniebowstąpienie 

Pańskie 16 Maja 

 

08:00 +  Jeka: Barbara w 8 r. śm. i 

Franciszek 

 

9:15 +  Maria Hintzke, Danuta 

Bolda, Jerzy i Bożena Buja 

 

10:30   - Do MBNP o zdrowie i 

opiekę dla sióstr z I Róży 

Różańcowej 
 
16:00 +  Rozalia i Józef  Selke oraz 

Józef i Franciszek 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa 
 
Custos Redemptoris” (dosł. „opiekun/stróż Odkupiciela”), „Servus Christi” 
(dosł. „sługa Mesjasza/Chrystusa”), „Minister salutis” (dosł. „sługa/szafarz 
zbawienia”), „Fulcimen in difficultatibus” (dosł. „podpora/wsparcie w 
trudnościach”), „Patronus exsulum” (dosł. „patron 
wygnańców/wykluczonych”), „Patronus afflictorum” (dosł. „patron 
strapionych/zasmuconych/cierpiących”), „Patronus pauperum” (dosł. 
„patron ubogich/biednych”) – to siedem nowych wezwań w Litanii do św. 
Józefa ogłoszonych przez Stolicę Apostolską 1 maja 2021 roku. Z okazji sto 
pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła 
powszechnego (8 grudnia 1870 r.), Ojciec Święty Franciszek wydał 8 grudnia 
2020 roku List Apostolski Patris corde, przez który pragnął jeszcze bardziej 
rozbudzić kult tego szczególnego Świętego.„W tym świetle wydało się 
słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez 
Stolicę Apostolską, włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z 
wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci Patrona Kościoła 
powszechnego”– czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów 1 
maja 2021 roku. 
 
Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą kolejno z Adhortacji 
Apostolskiej Redemptoris Custos św. Jana Pawła II („Custos Redemptoris”); z 
homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966 („Servus Christi”, wyrażenie przywołane 
w adhortacji Redemptoris Custos i w liście Patris Corde); z homilii św. Jana 
Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza („Minister salutis”, wyrażenie 
przywołane w adhortacji Redemptoris Custos) oraz z listu apostolskiego 
Papieża Franciszka Patris corde („Fulcimen in difficultatibus”, „Patronus 
exsulum”, „Patronus afflictorum”, „Patronus pauperum”). 
Łaciński tekst litanii wzbogacony o nowe siedem wezwań uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. Polska wersja wezwań, zgodnie z 
zarządzeniem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez 
Konferencję Episkopatu Polski. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów pozostawia konferencjom biskupów możliwość roztropnego 
wprowadzenia do Litanii także innych wezwań, którymi w ich krajach czci się 
św. Józefa. Stolica Apostolska nie nakłada na konferencje biskupów 
obowiązku potwierdzenia w Rzymie (łac. „confirmatio”) nowych wezwań w 
językach narodowych. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2021 r. 

 
1. Zapraszamy w tygodniu na nabożeństwo majowe o 17.30, w 
niedzielę po Mszy św. o 16.00. Nabożeństwo majowe dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o 16.00. 
2. Do odwołania jest dodatkowa Msza św. w niedziele o 9.15. 
3. Od poniedziałku do środy po Koronce do Bożego Miłosierdzia 
modlitwy przy krzyżu misyjnym o urodzaje. Zapraszamy zwłaszcza 
rolników na tę modlitwę. 
4. W piątek rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesła-
nia Ducha Świętego. Odmawiamy ją czasie nabożeństw o godz. 
17.30. W tym dniu przypada także święto św. Macieja Apostoła. 
5. Przy wyjściu u ministrantów można nabyć nowy numer „Go-
ścia Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn. Jest także cza-
sopismo dla dzieci „Anioł Stróż” 
6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go. 
7. Biuro parafialne czynne o stałej porze. 
 
Na przeżywanie kolejnych dni wielkanocnych i przygoto-wanie do 
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego niech nam Bóg 
błogosławi. 
 

Ks. proboszcz Sławomir Jan Skoblik 


