
 WYDARZENIE 

M a j  –  m i e s i ą c  M a r y j n y  

 

Nabożeństwa majowe w rejonach odbędą się 16 maja o godz.19.30 w 

następujących miejscach: 

Rejon I – przy figurze Matki Bożej przy murze cmentarza, koło ronda 

Rejon II – przy figurze na ul. Armii Ludowej 

Rejon III – przy krzyżu koło posesji państwa Kidoń 

Rejon IV – przy krzyżu w Częstocicach, skrzyżowanie Szewieńskiej i 

Świętokrzyskiej 

Rejon V – przy kapliczce koło kaplicy w Jędrzejowicach 

 

Coroczna pielgrzymka do Kałkowa 23 maja 

 Zbiórka na parkingu przy kościele w Szewnie o godz. 7.45. Wyjście o 

godz. 8.00. 

 Trasa pielgrzymki: ul. Szewieńska, ul. Chmielowska, Chmielów, 

Udziców, Kunów, Prawęcin, Doły Biskupie, Wióry, Kałków (ok.20km). 

 Uroczysta Msza św. w Sanktuarium o godz.15.00. Powrót autokarami 

planowany ok. godz. 17.00.  

SŁOWO DO PARAFIAN – list duszpasterzy i członków Ruchu dla Lepszego Świata 
kierowany do mieszkańców parafii św. Mikołaja w Szewnie;  

Adres redakcji: Szewna, Plac ks. Marcina Popiela 2; tel. 41 248 43 70;  
e-mail: kontakt@parafiaszewna.com  
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Bądź odważny jak Maryja! 

 
 

 

S YM B O L I C Z N Y  G E S T  

Zachęcamy wszystkich parafian do odważnego zaświadczenia o 

swojej wierze poprzez wzięcie udziału w nabożeństwie majowym w 

swoim rejonie. 



 

Świadectwa 

 

Byłam na wszystkich trzech pielgrzymkach do Kałkowa, które były 

organizowane przez naszą parafię. Za każdym razem jest inaczej, inna 

pogoda, inne intencje i ludzie niektórzy też inni. Ale to co jest zawsze to 

niesamowite uczucie jedności tej blisko stu pięćdziesięcioosobowej 

grupy, każdy inny, dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby starsze, a 

jednak wszyscy razem. Idziemy razem, śpiewamy, modlimy się i 

odpoczywamy razem. Jest bardzo wesoło. I może 20km to nie jest dużo, 

i na pewno Kałków to nie Jasna Góra ale zachęcam wszystkich którzy 

jeszcze nie szli z nami, żeby się odważyli bo naprawdę warto! 

Dominika 

 

Kolejny już raz ja i moja rodzina będziemy pielgrzymować 23 maja do 

Pani Ziemi Świętokrzyskiej Bolesnej Królowej Polski do Kałkowa. 

Chcemy wypraszać za Jej wstawiennictwem potrzebne łaski i 

błogosławieństwo dla naszej córki, która wkroczyła w dorosłe życie. 

Naszym cichym pragnieniem jest, aby w tę pieszą pielgrzymkę 

zaangażowała się młodzież naszej parafii, kandydaci do bierzmowania. 

Odbyta pielgrzymka byłaby małą duchową cegiełką w wielkich 

przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 

roku. 

JW. 

 

 

Nabożeństwo majowe  
 

Najważniejszą modlitwą nabożeństwa majowego jest Litania do Matki Bożej. 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. Rodzi się pytanie: 

dlaczego taka nazwa? 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 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.  

 

Początki oddawania czci Maryi w miesiącu maju sięgają wieków średnich. Cześć ta 

szczególnie rozwinęła się w XVII wieku. W Polsce nabożeństwo majowe przyjęło się 

w XIX wieku. Wierny lud do Boga zawsze szedł najkrótszą drogą: przez Maryję. 

Gorąco do Niej się modlił o odwrócenie wszelkiego zła i o pomoc w trudach życia na 

ziemi.  

 

Ojciec Izydor H. Koźbiał w Modlitewniku błagań pisał: "I znowu nadszedł maj (...), a 

my pośpieszmy do świątyń, przed obraz czy figurę Bogurodzicy. Przyszliśmy, bo zda 

się jakaś siła niewidzialna przyciąga nas tutaj w każdym maju. Jakiś dziecinny 

instynkt rozrzewnionego serca i nieutulonej tęsknoty za dobrocią Matki karze nam 

śpiewać owe przepiękne wezwania Litanii Loretańskiej, w której słowach może się 

weselić i wypłakać nasza skołatana ziemskim wygnaniem dusza; może się ukorzyć, 

widząc swą nicość i natchnąć nadzieją lepszego jutra i przyznać, iż pod urokiem tego 

nabożeństwa jakoś nam lżej na duszy, jakoś lepiej się czujemy, jakoś umniejszają się 

codzienne troski". 


