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VI NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca
i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała
was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali,
jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy
ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi
przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już
nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego
pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać
wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój
Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To
wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Abyście się wzajemnie miłowali
Szczera i głęboka miłość do Boga zaczyna się od miłości do
bliźniego. Dlatego najpierw powinniśmy prawdziwie pokochać
tych, którzy są najbliżej – naszą rodzinę. Dopiero wówczas to
uczucie będziemy w stanie rozszerzać na innych. Łatwo bowiem
kochać na odległość, deklarować przyjaźń wobec tych, co są
daleko. Najbliższych miłować jest zawsze najtrudniej. Żyjąc pod
jednym dachem, obrastamy we wzajemne pretensje, żale, winy...
Wobec najbliższych często czujemy się usprawiedliwieni z naszej
obojętności i skamieniałego serca. Znając ich wady i słabości,
potrafimy też boleśnie zranić.
Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie miłości w mojej rodzinie. Pomóż nam wzrastać we wzajemnym zrozumieniu,
ucz szacunku do siebie, życzliwości. Daj łaskę przebaczenia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich moich bliskich.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dz 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20

Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten
się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć:
W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi
językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został
wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

On sam jest niebem
W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu Jezusa
nie widać cienia smutku. Uczniowie nie płaczą, nie protestują,
nie użalają się nad sobą, że już więcej nie zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę dziwne. Przecież pożegnania
zwykle bywają trudne, zwłaszcza gdy odchodzi ktoś, kogo kochamy. Tymczasem Jezus, choć wstępuje do Ojca, jednocześnie
pozostaje obecny ze swoim Kościołem, współdziała ze swoimi
uczniami i wskazuje prawdziwy kierunek naszego życia.
Chryste, Ty, wstępując do nieba, obdarzyłeś swoich
uczniów nową mocą, by z odwagą i radością szli na krańce świata głosić Ewangelię. Udziel także mnie łaski Ducha Świętego, abym wszędzie tam, gdzie jestem, potrafił
świadczyć o Tobie.

Gietrzwałd
Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie
Poczęta.” Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”
Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej,
które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska
i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich
po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, „w języku takim,
jakim mówią w Polsce”.
„Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony”? „Czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce
otrzymają kapłanów?” – W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli
ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie
prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!”
Aktualność tych pytań potwierdzały prześladowania Kościoła
katolickiego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym
przez carat i ograniczaniu jego wpływów w zaborze pruskim
w okresie Kulturkampfu. Odpowiedzi Matki Bożej przyniosły
wtedy pocieszenie Polakom. Faktycznie one się wypełniły. Polacy ze
wszystkich dzielnic tak gromadnie
nawiedzali Gietrzwałd. Przez to władze pruskie od razu w sposób zdecydowanie negatywny odniosły się do
objawień. Miejscowa administracja,
prasa niemiecka i częściowo duchowieństwo, uznały je za manifestację
polityczną, za polską demonstrację
narodową, za oszustwo i zabobon,
rzekomo niebezpieczny dla państwa,
postępu i pokoju społecznego. W stosunku do pielgrzymów polskich, do
kapłanów Polaków, przede wszystkim
do miejscowego proboszcza ks. Augustyna Weichsla, wymierzono różne
kary: z osadzaniem w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawieszaniem
w możliwościach wypełniania posługi duszpasterskiej. Wydarzeniami
gietrzwałdzkimi interesował się ówczesny biskup warmiński
Filip Krementz. Najpierw zażądał szczegółowego sprawozdania proboszcza, a potem wydelegował do Gietrzwałdu
kanoników Kapituły Katedralnej, aby uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych, obserwowali stan i zachowanie wizjonerek w trakcie objawień i sporządzili protokoły ich zeznań
oraz zgromadzili obserwacje pielgrzymów i duchownych.
Doniesienia delegatów biskupich potwierdziły, że
w objawieniach nie może być mowy o oszustwie i kłamstwie,
a dziewczęta zachowują się normalnie. W ich sposobie zachowania nie ma żadnej bigoterii ani chęci zysku bądź chęci
zdobycia uznania. Wyróżniały się, jak napisano, skromnością,
szczerością i prostotą. Wpływ objawień na Warmii był ogromny. Nastąpiło przede wszystkim odrodzenie życia obyczajowego i podniesienie świadomości religijnej wiernych. Pięć lat

po wydarzeniach, w sprawozdaniu z 27 września 1882 roku ks.
Augustyn Weichsel pisał: „nie sama tylko moja parafia, ale też
cała okolica stała się pobożniejsza po objawieniach. Dowodzi
tego wspólne odmawianie różańca świętego po wszystkich
domach, wstąpienie do klasztoru bardzo wielu osób, regularne uczęszczanie do Kościoła (…)”. Jeszcze podczas trwania
objawień , 16 września 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom
ukazywała się Matka Boża, umieszczona została kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Została ona wykonana w Monachium.
Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8 września 1877
roku wieczorem źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przynosiła ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Sam akt
błogosławieństwa został uwieczniony figurą Niepokalanej
Dziewicy w altance. Nad źródełkiem znajdują się trzy marmurowe płaskorzeźby, ukazujące Mojżesza, dotykającego laską
skałę, z której wytrysnęła woda i Izraelitów, pijących wodę na
pustyni.
11 września 1977 odbyły się, poprzedzone IV Ogólnopolskim Kongresem Mariologicznym, uroczystości 100-lecia objawień Matki Bożej, którym przewodniczył Ks. Karol Kardynał

Wojtyła, metropolita krakowski. W tym dniu Ks. Biskup Józef
Drzazga, biskup warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Gietrzwałd to wieś lokowana 19 maja 1352 na prawie
chełmińskim?. Pierwszy kościół został zbudowany wkrótce
po lokacji wsi. Przed rokiem 1500 nastąpiła rozbudowa lub
budowa nowego kościoła, z cegły i kamienia. Z tego okresu
częściowo zachowana jest do dziś prosta budowa w stylu
gotyckim. 31 marca 1500 konsekrowano kościół, nadając mu
wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Był wielokrotnie przebudowany. W 1970 papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki mniejszej. Od 13 VIII 1945
roku, kustoszami sanktuarium gietrzwałdzkiego są kanonicy
Regularni Laterańscy z Krakowa.
Monika Rolska-Liebe

ODPUST 3 MAJA 2018

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych
tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości,
wyrażającej się w darze odpustu. Daje okazję poznania świę-

tego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo
i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
3 maja, o godz. 12.00 sumę odpustową wraz z kazaniem celebrował ks. Prałat Eugeniusz Wieczorek z Częstochowy.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W miesiącu maju odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej
Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich codziennie o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym
uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
2. Od poniedziałku, 7 maja, przez trzy kolejne dni będziemy
modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy
prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
3. We wtorek, 8 maja, przypada rocznica kapitulacji Niemiec
podczas drugiej wojny światowej, co było równoznaczne z zakończeniem działań wojennych w Europie. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy ponieśli śmierć podczas
tego jednego z najbardziej tragicznych okresów współczesnej
historii.
4. Od piątku, 11 maja, będziemy przyzywać Ducha Świętego
jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.
5. Niedziela, 13 maja to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga
nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy
sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.
6. W niedzielę, 13 maja, przypada 101. rocznica pierwszego
objawienia w Fatimie i 37. rocznica zamachu na Jana Pawła II.
7. W środę, 16 maja, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się
modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
8. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 20 maja,
na Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. z błogosławieństwem
dzieci na roczek będzie 27 maja, na Mszy św. o godz. 10.30.
W piątek, 18 maja, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie
się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę
zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają
zaświadczenie potwierdzające udział.
9. W niedzielę, 20 maja, ofiary składane na tacę przeznaczone
są na prace przy naszej parafii.
10. W niedzielę, 20 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29–klasa
A i B. W niedzielę, 27 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29–klasa
C, D. Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 8.30.
Zbiórka przed kościołem w niedzielę o godz. 11.45.
11. Zakończyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w bloku Morcinka 8. kl. I. Figurę Matki Bożej Fatimskiej
przyjęło 10. rodzin, w ich intencji będzie odprawiona Msza św.
w niedzielę, 9 września o godz. 9.00. Od piątku, 3 maja trwa
nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej na ulicy Morcinka
8. kl. II, prosimy mieszkańców o przyjęcie figury.

12. Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza na VII Koncert
Charytatywny z cyklu „Gramy dla Mamy”. Jest to okazja do podziękowania osobom, które wspierają dzieła Caritas, a także
możliwość wspólnego, rodzinnego świętowania Dnia Matki. Koncert odbędzie się w poniedziałek, 28 maja o godzinie
18.00 w sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, przy ulicy Wawel 2. Gwiazdą wieczoru będzie „Eleni”.
Cegiełki w cenie 40 zł dostępne są w biurze Caritas przy ul.
Korczaka 5.
13. Wśród wielu wydarzeń patriotycznych w naszej diecezji
szczególne miejsce zajmuje Sztafeta niepodległości – wydarzenie biegowe upamiętniające ważne miejsca pamięci historycznej na terenie naszej diecezji. Sztafeta jest adresowana
do wszystkich a szczególnie do rodzin. Wszelkie szczegółowe
informacje, wraz z zapisami, znajdują się na stronie Diecezji.
Rozpoczęcie Mszą św. 17 czerwca w Bydlinie o godz. 7.30.
Uroczyste zakończenie na rynku w Jaworznie.
14. W zeszłym roku minęła 140. rocznica objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie. W związku z tym zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego i Świętej
Lipki. Pielgrzymka w dn.: 2-3 czerwca. Koszt ok. 160 zł. Zapisy
w kancelarii parafialnej, jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
15. Dla osób, które odmawiają różaniec pompejański, została przygotowana specjalna modlitwa tzw. Suplika. Suplika do Królowej Różańca Świętego jest odmawiana dwa razy
w roku: 8 maja, w rocznicę rozpoczęcia budowy sanktuarium
różańcowego w Pompejach, oraz w pierwszą niedzielę października, w święto Królowej Różańca Świętego. Jest to modlitwa, którą Jan Paweł II cytował w liście Rosarium Virginis
Mariae. To jedna z najpiękniejszych modlitw związanych
z różańcem!
16. Każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas
Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy
Świętej.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• We wtorek, 8 maja, św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski i męczennik, jest uznawany za patrona ładu moralnego
w naszej Ojczyźnie. Obok Maryi, Królowej Polski i św. Wojciecha
jest głównym patronem Polski. Dzisiaj nie możemy przejść obojętnie wobec prób wprowadzania w polskim społeczeństwie
norm sprzecznych z zasadami Dekalogu. Nie możemy milczeć,
gdy grzeszne zachowania uznawane są za moralnie dopuszczalne. Niech dzisiejszy patron wyprasza u Pana Boga łaskę odważnej wiary, nie tylko dla pasterzy Kościoła w Polsce, ale także
dla każdego z wyznawców Chrystusa na naszej ziemi;
• W poniedziałek, 14 maja, św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa,
wybrany do grona Apostołów, męczennik;
• W środę, 16 V maja, św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski
jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez kozaków, patron Polski.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA

ŚLUBY: kwiecień 2018
1. Mateusz Kopacz i Mariola Klocek
2. Robert Lubera i Agnieszka Mystek

CHRZTY: kwiecień 2018
1. Olivier Kamil Czaja
2. Leon Konieczny
3. Franciszek Łukasz Lubera
4. Anna Sofia Scherer
5. Nikodem Śniecikowski

ZMARLI: kwiecień 2018
1. Sławomir Kiernożycki
2. Isława Konieczna
3. Stefan Muszyński
4. Joanna Nowak

5 INTENCJE MSZALNE

VI Niedziela Wielkanocna 06.05.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 26
10.30. † Marka Jaszczyk, od sąsiadów z bloku
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla małżonków Kariny
			 i Mariusza, z okazji urodzin
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 07.05.
17.00. † Irenę Żarską, od rodziny Maruszyj
18.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 27
Wtorek 08.05. Uroczystość św. Stanisława
7.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 28
18.00. 1) † Stanisława, Jadwigę Kołątaj; Czesława Buczka
		 2) † Isławę Konieczną, od synowej, Mirosława
			 Schabowskiego i Anny Rozmus
Środa 09.05.
17.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 29
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla ks. Adriana, z racji urodzin
		 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Katarzyny Szwed z okazji 12. urodzin
Czwartek 10.05.
17.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 1
18.00. 1) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 30
		 2) † Stanisławę Kupka; Stanisława Jasek; Eugeniusza
			 Wiśniewskiego
Piątek 11.05.
17.00. † Czesławę Natkańską, od sąsiadki Kuligowej
18.00 1) † Irenę, Stanisława Seweryś; Zofię, Łazarza Figiel;
			 Katarzynę, Franciszka Seweryś; Zofię Suliga
		 2) † Dariusza Słapę, gregorianka 2
Sobota 12.05.
7.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 3
18.00. 1) † Helenę w 14. r. śmierci, Władysława w 8. r. śmierci
			 Machowiak, od córki z synem Ireneuszem
		 2) † Irenę, Zdzisława Borowieckich

!

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 13.05.
9.00. 1) † Teresę Sikorską w 11. r. śmierci
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 16. kl. I, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. 1) † Józefa Marca, od żony
		 2) † Dariusza Słapę, gregorianka 4

12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji
			 18. r. urodzin
18.00. † Remigiusza Janus w 2. r. śmierci, od żony i dzieci
Poniedziałek 14.05. Święto św. Macieja Apostoła
17.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 5
18.00. † Władysława Borkowskiego
Wtorek 15.05.
7.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 6
18.00. 1) † Zofię, Jerzego Szczepańskich i ich rodziców
			 Antoniego i Stanisławę
		 2) † Zbigniewa Abratańskiego w 20. r. śmierci,
			 od żony i dzieci.
Środa 16.05. Święto św. Andrzeja Boboli
17.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 7
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 o dary Ducha Świętego dla nich, a także za wszystkich
			 pacjentów oraz o życie wieczne dla zmarłych pacjentów
Czwartek 17.05.
17.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 8
18.00. 1) † Krystynę Jowanowicz, od Mirosławy Rolskiej
		 2) † Zofię i zmarłych z rodziny Potoczek
Piątek 18.05.
17.00. † Joannę Wacławską w 19. r. śmierci
18.00 1) † Mariannę w 4. r. śmierci, Mariana Kupczyk
		 2) † Dariusza Słapę, gregorianka 9
Sobota 19.05.
7.00. † Dariusza Słapę, gregorianka 10
18.00. 1) † Tadeusza Iwaniuk i zmarłych z rodzin Iwaniuk
			 i Latkowskich
		 2) † Martę – Zofię, Józefa Dętka, od rodziny
			 Skowronków

!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20.05.
9.00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego; Mariannę,
			 Stanisława Stachurków
		 2) † Dariusza Słapę, gregorianka 11
10.30.		 Chrzty: Pola Ziętkowska
12.00.		 Pierwsza Komunia Święta
18.00. † Stanisława Plaskacz w 4. r. śmierci, od żony, dzieci
			 i wnucząt
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