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III NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 5, 27 b-32. 40b-41; Ap 5, 11-14; J 21, 1-19

Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam
wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany Bliźniakiem, Natanael
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę coś
złowić”. Rzekli mu: „I my popłyniemy z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek,
Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że
to jest Jezus. Jezus zapytał ich: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli mu: „Nic”. On zaś polecił im: „Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie”. Zarzucili więc, ale nie
mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń,
którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: „To jest Pan”. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo
był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie
byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci. Gdy wysiedli na
brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę
oraz chleb. Jezus powiedział do nich: „Przynieście kilka ryb,
które teraz złowiliście”. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął
na ląd sieć wypełnioną stu pięćdziesięciu trzema wielkimi rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nic rozerwała. Jezus zaś im powiedział: „Chodźcie coś zjeść”. Żaden z uczniów
nic odważył się zapytać Go: „Kim jesteś?”, ponieważ wiedzieli,
że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im; podobnie
uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po
swoim zmartwychwstaniu, gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
bardziej niż oni?”. Piotr odparł: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał
go powtórnie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Od-

rzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Powiedział mu:
„Paś moje owce”. I zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?”. Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”. Jezus rzekł
do niego: „Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię: Kiedy
byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś.
Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś
inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie
rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.
Tylko miłość rozpoznaje Jezusa
Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic dojedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło uczniów. Nie mieli czym Go ugościć, bo nic nie złowili. Po
raz kolejny doświadczają, że bez Jezusa niczego nie mogą. Choć
zaangażowani w trud połowu nie rozpoznają głosu Mistrza, to
jednak wiara podpowiada im, aby okazać Mu posłuszeństwo.
Wtedy doświadczają znaku mocy Syna Bożego. Oto Zmartwychwstały objawia się swoim uczniom w ich codziennym życiu i pracy. Jednak to dopiero miłość Go rozpoznaje. Najpierw w sercu
Jana Apostoła, potem w doświadczeniu miłosierdzia przez tego,
który się Go zaparł. Jezus i mnie nie rozlicza, a jedynie pyta o miłość. Miłosierdzie jest spotkaniem z Bogiem, które uczy pokory,
abym już nie polegał wyłącznie na sobie, lecz dawał się prowadzić Duchowi Świętemu.
Doświadczam, Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech
obecność Twojego Ducha pozwali mi odkrywać, jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż mi w mojej codzienności
słyszeć Twój głos i posłusznie iść za nim.

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 13,14.43-52; Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 27-30

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za
Mną. Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który jest większy od
wszystkich, dał Mi je i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja
i Ojciec jesteśmy jedno.

po imieniu, wie doskonale, na co mnie stać. Chce, abym dziś na
nowo uświadomił sobie, że tylko wtedy stanę się Jego posłuszną
owcą, kiedy uświadomię sobie, że jedynie On jest Dobrym Pasterzem. Tylko On może mi dać życie wieczne. On jest moją nadzieją. W jedności z Nim jest moje prawdziwe bezpieczeństwo.

Bezpieczni z Jezusem
Świat chce dziś być obecny w każdym wydarzeniu i życiu każdej
osoby, decydować o przekraczaniu kolejnych granic intymności życia człowieka. Jednak w każdym z nas jest lęk przed tym,
aby dać się poznać do końca. Może to po prostu zwykłe poczucie wstydu? Przed Jezusem nie muszę się wstydzić. On zna mnie

Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś moim pasterzem, dlatego niczego mi nie braknie. Ty pozwalasz mi leżeć na zielonych
pastwiskach. Ty prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, przywracasz mi życie. Czynisz to przez wzgląd
na swoje imię (por. Ps 123).
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Nabożeństwa majowe – znaczenie, tradycja i współczesność
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym
czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz
Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach
sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami
gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej
Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się
popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków
nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach
wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach
kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został
nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech
książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację. W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych
można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym
przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy
figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej
stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. Ojcem nabożeństw majowych

jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita
o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne
koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli,
który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do
wszystkich włoskich biskupów. Pomimo kasaty jezuitów przez
Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również
w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny
następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii
Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw
majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11
czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza
włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne
wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie
międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie
„Królowo Polski”.
W wielu miejscowościach wierni modlą się na „majowym” nie tylko w kościołach, ale także przy kapliczkach czy
na ulicach miast. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów
w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już
były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św.
Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie
i Włocławku.
Za: ekai.pl

Wielkanoc 2019

Odpust 3 maja 2019
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 świętego 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 celebrował i wygłosił Słowo Boże, pochodzący z naszej parafii, o. dr Piotr Cuber
OFMConv.

Tydzień Biblijny
W niedzielę, 5 maja w kościołach całego kraju odbędzie się trzecie
Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja.
Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny
upłyną pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: „Głosili
ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1, 12).
Wydarzenie nawiązuje do pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do
Polski w 1979 roku. Była to przełomowa pielgrzymka, która miała ogromny
wpływ nie tylko na życie duchowe, ale również społeczne Polaków. Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu
z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii wg świętego Jana. – Po powrocie do
domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym skupieniu odczytajmy
sobie otrzymany tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji
w codziennej modlitwie, nie tylko w tym dniu, lecz przez cały rok.
Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacja
Dabar. Wydarzenie objęli patronatem honorowym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki.

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. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym
udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach
Nowego Testamentu. Rozpoczynający się Tydzień Biblijny jest
dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem
na drogach wiary. Przez cały Tydzień Biblijny pragniemy jako
parafialna wspólnota pochylić się nad fragmentami Ewangelii
św. Jana.
3. W środę, 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 zginęli lub ponieśli śmierć
podczas tego jednego z najbardziej tragicznych okresów
współczesnej historii.
4. W czwartek, 9 maja, zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00,
w intencji ks. wikariusza Adriana, z okazji Jego urodzin.
5. Niedziela Dobrego Pasterza, 12 maja, ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza
Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości
są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
Rozpocznie się tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
6. W poniedziałek, 13 maja, przypada 102. rocznica pierwszego
objawienia w Fatimie i 38. rocznica zamachu na Jana Pawła II.
7. W czwartek, 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, 19 maja,
na Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. z błogosławieństwem
dzieci na roczek będzie 26 maja, na Mszy św. o godz. 12.00.
W piątek, 17 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
funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
9. W niedzielę, 19 maja, ofiary składane na tacę przeznaczone
są na prace przy naszej parafii.
10. W niedzielę, 19 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza
Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej. Spowiedź dla
dzieci i rodziców w sobotę o godz. 9.00. Zbiórka przed kościołem w niedzielę o godz. 11.45.
11. Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje Diecezjalne
Jubileusze Małżeńskie. W tym roku odbędą się one 19 października (sobota) o godz. 10.00 w bazylice NMP Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Ksiądz Biskup pragnie zaprosić imiennie do udziału w uroczystości małżonków, którzy
w 2019 r. obchodzą 25. oraz 50. rocznicę zawarcia sakramentu.
Serdeczna prośba do Jubilatów o zgłoszenie swoich danych
w kancelarii parafialnej.
12. W sobotę, 11 maja jest organizowana pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej na dzień skupienia
wszystkich noszących lub pragnących przyjąć Karmelitański
Szkaplerz Maryi. Wyjazd o godz. 8.30 z ul. Bema.
13. Parafia św. Jadwigi Królowej organizuje w dn. 25-26.05
pielgrzymkę do Barda Śląskiego i Henrykowa. Zapisy w parafii
św. Jadwigi Królowej.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 6 maja, św. Filip i św. Jakub, Apostołowie,
• W środę, 8 maja, św. Stanisław (1030-1079), biskup krakow-

ski, męczennik, główny patron Polski, przez św. Jana Pawła II
nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”,
• We wtorek, 14 maja, św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik,
• W czwartek, 16 maja, św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez
kozaków, patron Polski.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: kwiecień 2019
1. Wojciech Łukasz Dziura
2. Alicja Marta Fietko
3. Liliana Malwina Surmik
ZMARLI: kwiecień 2019
1. Elżbieta Kołkowska
2. Sabina Możdżeń

5 INTENCJE MSZALNE

III Niedziela Wielkanocna 05.05.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30. † Remigiusza Janus w 3. r. śmierci, od żony z dziećmi
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla małżonków Kariny
			 i Mariusza, z okazji urodzin; oraz Beaty i Andrzeja,
			 z okazji urodzin
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 06.05. Święto świętych Filipa i Jakuba
Apostołów
17.00. † Stanisława, Aleksandrę, Adama Górskich
18.00. † Jana, Irenę Kopciów
Wtorek 07.05.
7.00. † Władysławę Wójcik, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Zofię Łapaj w 11. r. śmierci, od córki Wacławy
		 2) † Sabinę Możdżeń, od męża, syna, synowej i rodziny
Środa 08.05. Uroczystość św. Stanisława
17.00. † Stanisławę, Antoniego Rubka
18.00. 1) † Helenę w 15. r. śmierci, Władysława w 9. r. śmierci
			 Machowik
		 2) † Stanisławę, Jana Orczykowskich; Reginę,
			 Antoniego Żydek
Czwartek 09.05.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z racji
			 urodzin
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla ks. Adriana, z racji urodzin
Piątek 10.05.
17.00. † Zenona Knop, od rodziny Mystków
18.00 1) † Henrykę Majka w 4. r. śmierci, od męża i syna
		 2) † Elżbietę Kołkowską, od córek
Sobota 11.05.
7.00. † Sabinę Możdżeń
15.00.		 Ślub: Karol Wnuk – Karolina Rozlach
18.00. † Stanisława Plaskacz w 5. r. śmierci, od żony, dzieci
			 i wnucząt

Poniedziałek 13.05. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
17.00. † Łazarza, Zofię, Figiel; Katarzynę, Franciszka Seweryś;
			 Irenę, Stanisława Seweryś; Zofię Suliga
18.00. † Władysława Borkowskiego
Wtorek 14.05. Święto św. Macieja
7.00. † Stanisława Jasek; Stanisławę, Bolesława Kupka
18.00. 1) † Elżbietę Kołkowską, od uczestników pogrzebu
		 2) † Natalię w 25. r. śmierci, Władysława Kubik;
			 Genowefę Fatyga
Środa 15.05.
17.00. † Zofię Demczyńską z racji imienin
18.00. 1) † Roberta Hudziak w rocznicę śmierci
		 2) † Zbigniewa Abratańskiego w rocznicę śmierci
Czwartek 16.05. Święto św. Andrzeja Boboli
17.00. † Halinę Mazur, od bratowej z rodziną
18.00. 1) Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, 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
Piątek 17.05.
17.00. † Joannę Wacławską w 20. r. śmierci
18.00		 O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
			 Bożej dla Barbary
Sobota 18.05.
7.00. † Marię Nowacką – Bielawską oraz zmarłych z rodziny
18.00. 1) † Tadeusza Iwaniuk w 12. r. śmierci; oraz zmarłych
			 z rodziny Iwaniuków, Latkowskich
		 2) † Józefa, Helenę, Kazimierza, Hilarego,
			 ks. Stanisława Janasów

!

V Niedziela Wielkanocna 19.05.
9.00. † Stefana Bochenka w 25. r. śmierci, od córki z rodziną;
			 oraz zmarłych z rodziny: Lechów, Mazurkiewiczów,
			 Ligęzów
10.30.		 Chrzty: Tomasz Jędrzejek
12.00.		 Pierwsza Komunia Święta
18.00. † Mateusza Przybyszewskiego; Mariannę, Stanisława
			 Stachurków

IV Niedziela Wielkanocna 12.05.
9.00. † Stanisławę Kiepura w 1. r. śmierci, od kuzynki
			 z rodziną
10.30. † Teresę Sikorską w 12. r. śmierci
12.00. † Barbarę Włodyka w 1. r. śmierci
18.00. † Józefa Marca w 14. r. śmierci
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