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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kiedy jednak przyjdzie
Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy,
który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także
powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną
od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz
teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie.
Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko,
co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On
Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie
wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego
powiedziałem: z tego, co moje, i będzie wam to głosił”.

Duch Wspomożyciel
Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga, dojrzewamy w poznaniu siebie
i świata w świetle wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary
nie kończy się na ziemi, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo.
W dojrzewaniu wiary Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty
czuwa zarówno nad każdym z nas, jak i nad całą wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w jednej wierze. Uczy nas boskiego
sposobu porozumiewania – języka miłości. Dba, byśmy rozumieli poznawaną prawdę, i wciąż objawia nam Chrystusa.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, i poprowadź
mnie do całej prawdy. Wlej w moje serce miłość i spraw,
bym coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Pwt 4, 32-34. 39-40; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy
jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział:
„Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich,
aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”.
Uśmiechnięta Trójca
W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eckhart: „Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjem-

ność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”.
Radość i szczęście Boga są tak wielkie, że pragnie się nimi dzielić
z ludźmi. Ojciec, Syn i Duch Święty to wspólnota radości. Spójrzmy tak dziś na Boga. Uśmiechnijmy się razem z Nim i do Niego.
Uśmiech też może się stać modlitwą. Niech nasze serca się rozweselą. Radujmy się ze swoim Panem (por. Mt25,21).
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz - Boże jedyny
w Trójcy Świętej, napełnij moje serce prawdziwą radością,
a twarz moją rozpromień uśmiechem, by była dla innych
znakiem Twojej łaski.

WIARA I PATRIOTYZM
Ksiądz Skarga – prekursor niepoprawności politycznej
(Katecheza VI)
W 1846 r. poeta Wincenty Pol tak pisał o ks. Skardze:
„Rzym kotwica! Bóg nadzieja!
To Piotr Skarga Kaznodzieja
Kazał wiernym i królowi
I rycerstwu i Sejmowi!
Bicz kacerstwa. – żołnierz Pański!
I w Kościele miecz hetmański.
(…) A Piotr Skarga – Piotr, więc skała
I nie umarł – i nie zmiera,
Lecz miłością Bożą pała
I do nieba drzwi otwiera.
Świecznik Boży – świeci ziemi
Słowem Bożym między swymi
I w Kościele trzyma straże
I jak kazał dotąd każe”.
Ten wiersz przywołuje kazania sejmowe, w których ks.
Piotr wyraził swą troskę o losy Ojczyzny. Pod ich urokiem był
Adam Mickiewicz, który w 1841 r. tak odczytywał ich przesłanie: „przepowiada nieszczęścia narodu… W sposób najpełniejszy i najdobitniejszy. Przyszłość staje nam przed oczyma
jak otwarta księga, a on to wszystkie jej karty… opowiada…
Jako mówca wznosi się szczególnym darem niebios, darem
proroczym, którego dowody… okazują nam jego kazania”.
Co ciekawe – jak stwierdzają historycy i znawcy literaturykazania te i w takiej formie nigdy nie zostały wygłoszone ani
do sejmu, ani do senatu, ani tym bardziej do króla. Żyły jednak w świadomości narodu przekonanego o ich proroczym
natchnieniu. Nie były głoszone wtedy, być może dlatego by
mogły być głoszone wciąż na nowo.
Dla jednych jak prof. Tazbir były traktatem politycznym,
dla innych, jak siostra Elżbieta Wróbel były przede wszystkim
„moralitetem pisanym przez duchownego, ale i Polaka wykazującego troskę o przyszłość swego kraju”. Przypomnijmy
więc ich przesłanie i odnieśmy je do czasów nam współczesnych.
W I kazaniu ksiądz Skarga wskazuje, że tylko ten naród,
który posiada moralność, rośnie w siłę. Dlatego też „senatorowie” tzn. ustanawiający prawa powinni odwoływać się do
Boga. Tylko On może udzielić potrzebnej mądrości i uchronić
państwo przed upadkiem. Jest to więc – i dziś aktualny – apel
do polityków, aby kierując Polską i stanowiąc prawa słuchali
głosu sumienia, tzn. uwzględniali Boga i jego prawa. W Europie reagującej coraz bardziej alergicznie na chrześcijaństwo
to wręcz rewolucyjna idea. Wg księdza Skargi tylko ona uratuje Polskę. Warto nad tym się zastanowić.
II kazanie przypomina dobrodziejstwa, jakich obywatele –
Polacy doświadczają od Ojczyzny. Są nimi: możliwość wyznawania prawdziwej wiary katolickiej, władza, dzięki której nie
służy się, jak pisze autor, „tyranom, jeno bogobojnym panom
i królowi… których sami sobie obieracie, dobrobyt materialny
i pokój z sąsiadami.”… My także powinniśmy z tej perspektywy wdzięczności spojrzeć na dar wolnej Polski. Przecież
współcześnie też słychać słowa, że w tym kraju nie da się żyć,
czy też wprost „brzydzę się polskością”.

Walczący w powstaniach przez 123 lata i ginący za wolność nie byliby w stanie chyba tego pojąć… A jak my się do
tego odnosimy? Może kolejny raz sprawdza się przysłowie:”
cudze chwalicie, swego nie znacie”?
W kazaniu III odkrywamy przestrogę zawartą w ludowej
mądrości „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Ksiądz Skarga
uświadamia konsekwencje owej niezgody. Są to:
1. kłótnie wewnętrzne, które mogą skutkować wojną domową wykorzystywaną przez wrogów Polski,
2. niebezpieczeństwo rozpadu terytorium Rzeczypospolitej
na – jak pisze – „dawniej istniejące ziemie i księstwa”,
3. język i naród, ulegnie zagładzie – i jak czytamy – „w obcy
się naród, który nas nienawidzi obrócicie, jak się innym
przydało”.
To bardzo interesujące stwierdzenie zapraszające do głębokiej refleksji także i współcześnie, gdy w Europie instytucjonalnie chce się zniszczyć narodową tożsamość, preferując
nieokreślone pojęcie „Europejczyka”.
Z kolei kazanie IV i V to jednoznaczne ukazanie innowierczych nowinek jako zagrożenia dla jedności Rzeczypospolitej.
Współcześnie brzmi to bardzo „niepoprawnie politycznie”, ale
Ksiądz Skarga uważał, że tylko jedna wiara obroni jedność narodu i uchroni go przed upadkiem. Pisał: „Na katolickiej wierze
Kościoła Świętego Rzymskiego to królestwo zbudowane jest”.
Dziś słowa te brzmią jak wielki apel o zachowanie naszej tożsamości kulturowej opartej na wierze Chrystusa i Kościoła.
Kazanie VI zaś to wielki manifest na rzecz silnej pozycji króla przy jednoczesnym potępieniu przywilejów szlacheckich,
a więc i „złotej wolności” szlachty prowadzącej do anarchii zagrażającej państwu, co, jak wiemy, sprawdziło się w późniejszej historii naszego kraju… Ale też sprawdza się i współcześnie.
Ksiądz Skarga pisał: „Polskę osłabia fakt, że dochody z królewszczyzny służą dzierżawcom szlacheckim, a nie wpływają
do skarbu Rzeczypospolitej”.
Słuchając tych słów zamieńmy „królewszczyznę” na podatek VAT, dzierżawców szlacheckich na „przestępców w białych
kołnierzykach”, „skarb Rzeczypospolitej” na „Budżet Polski”,
a być może okaże się, że Książ Skarga mógłby się czuć bardzo
swojsko w naszym tysiącleciu.
To kazanie to zaproszenie do nieustannego pytania się
o granice naszych własnych praw i praw państwa. To niełatwe
pytania, jeszcze trudniejsze odpowiedzi, ale konieczne.
Ksiądz Skarga stara się znaleźć tę odpowiedź w kazaniu
VII. Profesor Tazbir komentuje ją słowami wyrażającymi prostą – może dlatego tak trudną do przyjęcia – prawdę: „prawa
powinny mieć na uwadze dobro obywateli i interes państwa”.
Chciałoby się powiedzieć: nic dodać, nic ująć.
Wreszcie kazanie VIII, które jest krytyką grzechów życia
społecznego. Ksiądz Skarga piętnuje w nim ucisk chłopów,
lichwę, kradzież mienia społecznego, brak sprawnego aparatu sprawiedliwości. A także działania przeciw prawom Kościoła. Zapoznając się z tym katalogiem, odkrywamy że słuchając
ich dobrze je rozumiemy.

Zapoznając się z kazaniami Księdza Skargi, odkrywamy że
ich przesłanie wciąż rodzi pytania, na które brak łatwych odpowiedzi. Być może dlatego, że ich autor to kapłan i patriota,
człowiek wiary dążący do nieba i Polak żyjący na polskiej ziemi. Ktoś, kto szedł drogą, jaką i my próbujemy kroczyć w stuleciu odrodzonej ojczyzny, drogą wiary i patriotyzmu.
Profesor Tazbir tak podsumowuje jego życie:
„Jeśli więc Skarga stawia społeczeństwu w kazaniach takie –
jak na owe czasy – wymagania, czyni to w intencjach dwóch
niejako ojczyzn – domowej i niebieskiej”. I dalej „Skarga głosi
potrzebę bezinteresownej, bo nie liczącej się z żadną rekompensatą materialną, służby ojczyźnie”.
Kończąc tę katechezę, zabierzmy ze sobą dwa pytania i jeden obraz zawarty w kazaniach sejmowych.
1) Czy obie te ojczyzny – ziemska i niebieska są wciąż naszym
domem? A może żadna…?
2) Czy? Kogo? Co? Sprzedamy i za jaką cenę gdy pojawi się
propozycja kupna i tego, co niebieskie – duchowe i tego co
ziemskie – polskie?

I obraz, w którym okręt to nasza Ojczyzna, załoga to my
wszyscy – Polacy. Obraz, który woła o jedność nas: Polaków
dla realizacji dobra wspólnego.
„Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłumoczki
i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie
idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt
obrony nie ma i on ze wszystkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy
swymi skrzynkami i majętnością, która ma w okręcie pogardzi,
a z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszystkiego zapomniawszy: dopiero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swoje
zachował.
Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie,
wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem żle dzieje, gdy
dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy
się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bespieczności jego
wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy, zatonie i z nim my
sami poginiemy.” (Ks. Skarga „O miłości ku Ojczyźnie”)
Opracował ks. Włodzimierz Machura
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Stoczek Klasztorny (Warmiński)
Początki sanktuarium są podobne do innych tego typu
miejsc na Warmii. Znaleziono figurkę Matki Boskiej, która
zasłynęła cudami i na jej cześć wzniesiono kaplicę. W czasie
reformacji kaplica została sprofanowana, a figurka zaginęła.
Powstanie sanktuarium w dzisiejszej formie związane jest
z sytuacją polityczną Polski w XVII wieku. W tym czasie Polska była nękana wojnami z Rosją, Turcją i Szwecją. Północne
krańce Polski, w tym również diecezja warmińska, ucierpiały
dotkliwie przez Szwedów. Szwedzi ograbili te ziemie z dóbr
materialnych i kulturowych. W 1629 r. zawarto rozejm sześcioletni w Starym Targu, a działania wojenne zawieszono.
Jednak nadal wiele miast wraz z Fromborkiem znajdowało
się pod okupacją szwedzką. W tych okolicznościach podjęto decyzje o budowie świątyni. Po wybudowaniu świątyni
w 1641 r. do kościoła sprowadzono kopię obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani (Zbawienie Ludu Rzymskiego), pochodzącego z Rzymu z Bazyliki Matki Bożej Większej. Obraz
jest okryty srebrną sukienką z 1687 r. Opiekę nad sanktuarium
biskup powierzył zakonowi ojców bernardynów. Świątynię
wybudowano w stylu barokowym, w formie rotundy. Koronacji obrazu dokonał bp Andrzej Załuski 16 lipca 1700 r.,
nadając świątyni tytuł Nawiedzenia NMP.
Stoczkowski klasztor w wyniku dekretu kasacyjnego z 30
października 1810 r. przejął skarb państwa, a 16 lat później
władze pruskie zamknęły sanktuarium (wraz ze śmiercią ostatniego bernardyńskiego zakonnika). Wiele dzieł sztuki uległo
w tym okresie rozproszeniu, a w samym
klasztorze władze pruskie urządziły szkołę elementarną. W wyniku usilnych starań rządcy diecezji warmińskiej, bpa J.
Hohenzollerna, władze pruskie zgodziły
się oddać Kościołowi zniszczoną świątynię. Po wielu latach pierwszą Mszę św.
odprawiono 30 marca 1841 r. przy udziale tysięcy wiernych. Sanktuarium ponownie ożywiło swą działalność religij-

ną, odżył ruch pielgrzymkowy. W 1870 r. do Stoczka przybyli
Misjonarze św. Wincentego a Paulo z Kolonii, jednak nie na
długo. Po trzech latach, w wyniku Kulturkampfu musieli opuścić Stoczek. Opiekę nad sanktuarium objęli wówczas księża
diecezjalni, a po nich franciszkanie. Po przyłączeniu Austrii do
Niemiec w 1938 r. hitlerowcy w klasztorze stoczkowskim więzili biskupów austriackich.
Po zakończeniu II wojny światowej Stoczek wraz z Warmią
ponownie znalazł się w granicach państwa polskiego. W 1949 r.
bernardyni starali się objąć ponownie klasztor i zorganizować
w nim życie religijne, jednak na skutek różnych trudności zaniechali pracy duszpasterskiej. Biskup T. Wilczyński w 1957 r.
powierzył sanktuarium w Stoczku księżom marianom, wysiedlonym przez władze komunistyczne z Bielan w Warszawie. 19
czerwca 1983 roku Jan Paweł II na wałach Jasnej Góry dokonał koronacji obrazu. Po 4 latach włączył kościół Najświętszej
Maryi Panny Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym w poczet
Bazylik Mniejszych.
Klasztor w Stoczku znany jest również jako miejsce odosobnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniach 12.10.19536.10.1954. Dla Kardynała uwięzienie w Stoczku było miejscem
przemyśleń – wewnętrznego doskonalenia i przemiany, która
później miała doniosłe zewnętrzne skutki. W 25 rocznicę tych
wydarzeń mówił: „W Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim, jako siły jednoczącej, siły w imię której można poruszyć Polaków i zmobilizować
ich w każdej wielkiej i słusznej sprawie.
Wtedy to oddałem się Matce Najświętszej w Jej macierzystą niewolę…, później
zacząłem głosić ideę niewolnictwa Maryi
w Polsce”. Stoczkowski akt osobistego oddania się w niewolę Maryi stał się w niedalekiej przyszłości podstawą programu
wielkiej nowenny przed Milenium Chrztu
Polski i odnowieniem Ślubów Jasnogórskich Narodu.

Dodatkowym walorem, podkreślającym wyjątkowość tego
sanktuarium jest odrestaurowany w stylu barokowym ogród
o pow. ok. 1,6 ha. Jest to jedyny tego typu obiekt na Warmii,
w którym z tak dużą precyzją odtworzono osiemnastowieczne założenia stylu barokowego. Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Kazimierz Ujazdowski przyznał Księżom Marianom w 2000 roku srebrny medal za najlepsze prace z zakresu
ochrony zabytkowych założeń ogrodowych.
Opracowała Monika Rolska-Liebe

Święta Lipka
„Jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy.
Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na
niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach – pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło
rąk Boskich” – to jeden z pierwszych opisów Świętej Lipki.
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz
z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Zwana
jest również „Perłą Baroku”, „Częstochową Północy” i jest jednym z trzech głównych sanktuariów Archidiecezji Warmińskiej (obok Gietrzwałdu i Stoczka Klasztornego).
Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w., kiedy to
w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boska
i poprosiła o wyrzeźbienie Jej postaci z Dzieciątkiem. Mając
w oczach obraz Pięknej Pani, w oczekiwaniu na egzekucję,
skazany w ciągu nocy wyrzeźbił w kawałku drewna Jej figurkę.
Rankiem znaleziono przy skazańcu rzeźbę. Była tak piękna, że
zdumieni doszli do wniosku, iż jest to znak bożego ułaskawienia i zwrócili skazanemu wolność. Dziękując Matce Boskiej za
uratowanie życia ucieszony człowiek szedł w kierunku Reszla
szukając po drodze dorodnej lipy, na której mógłby postawić
rzeźbę, jak poleciła mu Piękna Pani w widzeniu. Właśnie tutaj,
gdzie stoi obecna bazylika, napotkał wspaniałą lipę. W krótkim
czasie miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami. Zdziwieni
pasterze patrzyli, jak przechodzące obok lipy owieczki klękały,
niewidomi odzyskiwali wzrok. Zaczęły przychodzić pielgrzymki
wiernych. Proboszcz z Kętrzyna w uroczystej procesji kilkakrotnie przenosił cudowną figurkę do kościoła
w mieście. Rzeźba znikała stamtąd i ponownie pojawiała się na drzewie, gdzie ją
ustawił ocalony skazaniec. Postanowiono
zbudować właśnie tutaj kaplicę, która od
razu stała się celem pielgrzymek. Pielgrzymowali nie tylko mieszkańcy Prus i Warmii, ale również z Mazowsza.
W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych
uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna ob-

rabował i zburzył kaplicę, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. Lipę pocięto na belki i zrobiono z niej szubienicę, którą
postawiono w miejscu, gdzie wyrastała.
Ludność przychodziła potajemnie nocami i zapalała
świeczki na miejscu kaplicy. W tym okresie zdarzały się również ocalenia i cudowne ozdrowienia. Sytuacja taka trwała
prawie przez 100 lat. Sekretarz króla Zygmunta III Wazy Stefan
Sadorski w 1618 wykupił całą Świętą Lipkę wraz z terenem,
na którym stała wcześniej kaplica i już rok później ufundował
nową świątynię. Kościół został konsekrowany 15.08.1693r.
Po kasacji zakonu i rozbiorach Polski ruch pątniczy zamarł,
w 1932 powrócili do Świętej Lipki jezuici.
W ołtarzu głównym, na miejscu zagubionej figury, znajduje się obraz Matki Bożej Świętolipskiej, który jest kopią obrazu
Matki Bożej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Obraz, który od 1720r. osłonięty jest srebrną sukienką,
został przyozdobiony koronami papieskimi 11.08.1968r. W ceremonii uczestniczyli Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński i ks. kardynał Karol Wojtyła. Dekretem z 24.02.1983 r.
papież Jan Paweł II nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.
Słynnym zabytkiem są organy z XVIII wieku. Posiadają 40
głosów i ruchome figurki. Ich uruchomienie doprowadziło do
powstania szkoły muzycznej działającej w latach 1722-1909.
Jednym z jej absolwentów był Feliks Nowowiejski. Od 1989 r.
w okresie wakacyjnym odbywają się w Bazylice „Świętolipskie
Wieczory Muzyczne”.
Główne uroczystości odpustowe: odpust Nawiedzenia NMP w ostatnią niedzielę maja i odpust 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Do Matki
Bożej Świętolipskiej po dzisiejszy dzień
przychodzą także ewangelicy.
Między Świętą Lipką a Reszlem biegnie Trakt pielgrzymkowy z zabytkowym
zespołem kapliczek kalwaryjnych i wiekowymi lipami – pomnikami przyrody.
Opracowała Monika Rolska-Liebe

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 20 maja, obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami. Zesłanie
Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby
dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja
wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele. Kończy się liturgiczny
okres wielkanocny. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów
w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z zaproszenia i przygotowani przez sakrament pokuty zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

2. 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 i D. Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 8.30.
Zbiórka przed kościołem w niedzielę o godz. 11.45.
3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29. będzie w niedzielę, 27 maja, na dodatkowej
Mszy św. o godz. 16.00. Spowiedź w sobotę, 26 maja o godz.
15.30.

4. W miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa
majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do
Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału
w nich codziennie o godz. 17.30.
5. Zakończyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej
w bloku Morcinka 8. kl. II. Figurę Matki Bożej Fatimskiej przyjęło 13. rodzin, w ich intencji będzie odprawiona Msza św.
w niedzielę, 16 września o godz. 9.00. Trwa nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej na ulicy Morcinka 8. kl. III, prosimy
mieszkańców o przyjęcie figury.
6. We wtorek, 22 maja, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
się modlić za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
7. W sobotę, 26 maja zapraszamy wszystkich do modlitwy
w Dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość
Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.
8. W niedzielę, 27 maja, będziemy obchodzili uroczystość
Najświętszej Trójcy. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył
nas o Ojcu, o Sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej
Boga Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym
razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
9. 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.
10. W niedzielę, 27 maja, pielgrzymka Mężczyzn do Piekar
Śląskich.
11. W poniedziałek, 28 maja, przypada 36. rocznica śmierci
sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że
ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę
Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie
módlmy się o jego rychłą beatyfikację.
12. W czwartek, 31 maja, uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała.
Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszej
parafii. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii,
będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla
Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Msze św. o godz.: 9.00, 11.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz.
11.00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy, które będą w tych
samych miejscach co zawsze: I ołtarz przy ul. Tysiąclecia 8;
II ołtarz przy ul. Tysiąclecia 4; III ołtarz przy ul. Morcinka
16; IV ołtarz przy ul. Morcinka 8. Prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy wszystkich mieszkańców danego bloku.
Przygotujmy odpowiednie dekoracje naszych domów, na
znak szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, Udział w tej
procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus
jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Na procesję
zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, szczególnie dzieci,
które w tym roku miały Pierwszą Komunię Świętą. Prosimy
asystę, Żywy Różaniec. Zapraszamy do jak najliczniejszego,
aktywnego udziału.
13. Przez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 18.00
procesja eucharystyczna wokół kościoła. W niedzielę procesja po Mszy św. o godz. 9.00. Niech udział w tych procesjach

będzie wyrazem naszej wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
14. W piątek, 1 czerwca, rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa, codziennie po Mszy św. o godz. 18.00
będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie
uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu
Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
15. W piątek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka,
modlimy się o czyste i dobre serca dla wszystkich dzieci, o ich
duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan
Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo.
16. W pierwszy piątek miesiąca, 1 czerwca, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Spowiedź w piątek od godz.
16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek,
których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
17. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 czerwca, Niepokalanemu
Sercu Maryi polecajmy nasze rodziny i naszą Ojczyznę.
18. Koło Różańcowe przy parafii św. Antoniego zaprasza na
VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę,
w sobotę, 2 czerwca. Wyjazd z ul. Bema o godz. 6.30.
19. Niedziela, 3 czerwca, w naszej ojczyźnie obchodzona jest
jako Dzień Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego
niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste,
dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale i całego narodu.
Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za
każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniu towarzyszy zbiórka pieniężna
na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
20. W zeszłym roku minęła 140. rocznica objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie, w związku z tym zapraszamy na pielgrzymkę, w dn.: 2-3 czerwca, do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego i Świętej Lipki. Wyjazd w sobotę, 2 czerwca, o godz.
4.00 z parkingu parafialnego.
21. 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.
22. Spotkanie Żywego Różańca będzie w niedzielę, 10 czerwca, po Mszy św. o godz. 9.00.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 21 maja (drugi dzień Zielonych Świąt), święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Święto to podkreśla
rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym
ciele Chrystusa – Kościele. Odpust w dekanacie, w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Dąbrowie Górniczej –
Ujejscu;

• W czwartek, 24 maja, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim
posługiwaniu;
• W sobotę, 26 maja, św. Filip Nereusz (1515-1595), włoski kapłan, apostoł Rzymu wprowadzający z powodzeniem nowe

formy duszpasterstwa;
• We wtorek, 29 maja, św. Urszula Ledóchowska (1865-1939),
polska zakonnica, patriotka, założycielka zgromadzenia sióstr
urszulanek szarych;
• w piątek, 1 czerwca, św. Justyn (zm. ok. 165 r.), rzymski filozof,
obrońca wiary, męczennik.

5 INTENCJE MSZALNE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20.05.
9.00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego; Mariannę,
			 Stanisława Stachurków
		 2) † Dariusza Słapa, 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
Poniedziałek 21.05. Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła
9.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 12
18.00. † Andrzeja Renieckiego w 12. r. śmierci
Wtorek 22.05. Św. Rity z Cascii
7.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 13
18.00. 1) † Marię, Jana Kołodziejczyk
		 2) † Roberta Hudziak w r. śmierci
Środa 23.05.
17.00. † Henrykę Turek, męża Jana i synową Ewę
18.00. 1) † Jana Wicha w 35. r. śmierci; Stefanię, Antoniego
			 Władysława Śrubarczyk; zmarłych z rodzin Wichów,
			 Śrubarczyków, Słaboniów, Świerczków
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 14
Czwartek 24.05. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
17.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 15
18.00. 1) † Wacława Szpruch w 1. r. śmierci, od żony i córki
			 z rodziną
		 2) † Stanisława Ludwinowicza
Piątek 25.05.
17.00. † Wiesława Walczyk, od Uli Luty z rodziną
18.00 1) † Janusza Perzanowskiego
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 16
Sobota 26.05. Św. Filipa Nereusza
7.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 17
18.00. 1) † Janinę Kryze; Martę Modrzyńską w 52. r. śmierci
		 2) † Józefa, Helenę, Kazimierza, Hilarego Janusów

!

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 27.05.
9.00. 1) † Józefę, Stefana Kielek
		 2) † Danutę Wrześniak
10.30. 1) Roczki:
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 18
12.00.		 Pierwsza Komunia Święta
16.00.		 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
18.00. † Barbarę Włodyka, od uczestników pogrzebu

Poniedziałek 28.05.
9.00. 1) † Henryka Stolarczyka w 5. r. śmierci, od żony
			 i córek z rodzinami
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 19
18.00. † Mariannę Sikora w 12. r. śmierci
Wtorek 29.05. Św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 20
18.00. 1) † Martę – Zofię, Dętka w 3. r. śmierci, od córek
			 z rodzinami
		 2) † Bogusława Mikołajczyka w 1. r. śmierci, od żony
			 z rodziną
Środa 30.05.
17.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 21
18.00. 1) † Isławę Konieczną, od mieszkańców
			 z ul. Tysiąclecia 6. kl. 1
		 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli
Czwartek 31.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
9.00. 1) † Stefana Bochenek w 24. r. śmierci, od córki
			 z dziećmi i rodzinami; zmarłych z rodzin Lechów,
			 Mazurkiewiczów, Ligenzów
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 22
11.00.		 Za Parafian
18.00. † Mirosława Jakóbczyka
Piątek 01.06. Św. Justyna
17.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej w 45. r. urodzin dla Sławomira Kołodziejczyka
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 23
18.00 1) † Bożenę Olszewską w 1. r. śmierci, od mamy
			 i siostry
		 2) † Marię, Mieczysława, od dzieci z rodzinami
Sobota 02.06.
7.00. † Dariusza Słapa, gregorianka 24
16.00. Ślub: Damian Supernak i Katarzyna Kaim
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

!

IX Niedziela Zwykła 03.06.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Dariusza Słapa, gregorianka 25
10.30.		 O Boże błogosławieństwo w 40. r. ślubu Teresy
			 i Andrzeja Majchrzak
12.00. † Stanisława Kwaśnik w 6. r. śmierci, od żony
18.00.		 W intencji ojczyzny
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