
„Jest prawie niemożliwą rzeczą iść do Jezusa 

bez pośrednictwa Maryi.” 

św. Jan Bosko 

  

Św. Jan Bosko bardzo często powierzał siebie i swoje 

sprawy Najświętszej Maryi Pannie. Zachęcał do tego również 

swoich wychowanków.  

Przed nami miesiąc maj, który zwany jest również 

miesiącem maryjnym. Jest to czas, gdy każdego dnia w kościołach rozbrzmiewają pieśni ku czci Maryi, a 

my – jako Jej duchowe dzieci – prosimy o wszelkie potrzebne nam łaski. Prosimy Ją jako naszą Matkę, 

dlatego wierzymy, że Ona przygarnie nas do swego serca i wyprosi u swego Syna to wszystko, o co Ją 

błagamy. 

Historia nabożeństw majowych sięga czasów średniowiecza. W 

naszej Ojczyźnie nabożeństwa ku czci Maryi zaczęto odprawiać w 

połowie XIX wieku. Podczas nabożeństw majowych odmawiamy Litanię 

loretańską. Jest ona przez wielu uważana za najpiękniejszy hymn na 

cześć Matki Jezusa Chrystusa. Wysławiane są w nim wielkie cnoty i 

przywileje, którymi Najświętsza Maryja Panna została przez Boga 

obdarzona. 

 Niech tegoroczny maj będzie i dla nas okazją do modlitwy 

słowami Litanii loretańskiej. Przedstawiając Bogu przez wstawiennictwo 

Maryi to wszystko, co leży nam na sercach, w sposób szczególny 

zawierzajmy Jej naszą Ojczyznę i cały świat, który zmaga się z pandemią 

koronawirusa. Niech Matka Nieustającej Pomocy ogarnie nas swoją 

opieką, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwości słów patrona naszej 

szkoły: „Zaufajcie Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda.” 

 W tym trudnym okresie – oprócz osobistego uczestnictwa w 

nabożeństwach majowych lub poprzez indywidualne czy też rodzinne 

odmawianie litanii loretańskiej – możemy włączać się w tę maryjną 

modlitwę dzięki transmisjom online. 

Transmisjeonline: 

1. Jasna Góra (Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej) - codziennie o godz. 19:00, transmisja dostępna 

pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/matki-bozej-czestochowskiej-10440 

 

2. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków - Łagiewniki: 

- dni powszednie o godz. 18:40 

- niedziele i święta o godz. 18:30 

transmisja dostępna pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-

8250 

 

3. Świątynia Opatrzności Bożej: 

- dni powszednie po wieczornej Mszy św. (po godz. 18:00) 

- w niedziele o godz. 15:00 

transmisja dostępne pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/opatrznosci-bozej-w-wilanowie-2926 
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