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Po wyjściu Judasza Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy
dostąpił chwały, ale i w Nim Bóg doznał chwały. Jeśli w Nim
Bóg doznał chwały, to i Jego Bóg obdarzy w sobie chwałą –
i to zaraz obdarzy. Dzieci, krótko już będę przebywał z wami.
Będziecie Mnie szukać, lecz teraz powtarzam wam to, co powiedziałem Żydom: Dokąd Ja odchodzę, wy nie możecie się
udać. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście
moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować”.
Wypełnić Jezusowy testament
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, wpatrywaniem się
w Jego dzieło i naśladowaniem Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała, jaką Syn uwielbia Ojca i sam przez Ojca
zostaje uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla każdego człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój testament: przykazanie miłości bliźniego, którego miarą jest Jego
miłość, jaką umiłował każdego z nas. Zostaliśmy umiłowani
miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa mimo różnego
zła. Nie ma też względu na osoby, lecz ogarnia każdego. Nie bój
się, że nie dasz rady wykonać tak trudnego testamentu. Jezus ze
swoją miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim wchodził
na drogę tej niesamowitej przygody uwielbienia Boga w miłości
bliźniego. Nie lekceważ żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być wypełnianiem Jezusowego testamentu.
Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego
na wzór tej miłości, jaką umiłowałeś każdego z nas. Pomóż
mi wypełniać Twój testament, aby Bóg był uwielbiony.

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 15, 1-2. 22-29; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go.
Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Ten, kto
Mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki. Nauka, jednak,
której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który Mnie posłał.
Powiedziałem to, przebywając jeszcze wśród was. A Wspomożyciel – Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co
wam powiedziałem. Pozostawiam wam pokój, obdarzam was
moim pokojem. Ale Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak
czyni to świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się. Słyszeliście przecież, co wam powiedziałem: Odchodzę, lecz powrócę do was. Gdybyście Mnie
miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Ojciec bowiem jest większy ode Mnie. A mówię wam to teraz, zanim się
stanie, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi”.
Obietnica Wspomożyciela
Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od obietnic sformułowanych w różnych „zjawieniach” uznanych lub nieuznanych przez
Kościół, zapominając lub nie biorąc pod uwagę zapewnień Jezusa pozostawionych w Ewangelii. A przecież te słowa Boga niosą
w sobie moc i gwarancję ich wypełnienia. Jezus daje mi dar Ducha, abym rozumiał Jego słowa i nimi żył. Co więcej, przez ten
dar sam Chrystus Zmartwychwstały jest przy mnie obecny. Nie
jestem zatem sam, bezradny. Dzięki Duchowi dzieło Chrystusa
owocuje w moim życiu. On jest nauczycielem, który uczy mnie
rozpoznawać to, co się Bogu podoba. Jest miłością, która daje mi
moc zachowywania Jezusowej nauki. Jest pocieszycielem, który
w najtrudniejszych nawet chwilach napełnia moje serce prawdziwym pokojem. Czyni ze mnie świątynię, gdzie Bóg przebywa
w Trójcy.
Ożyw we mnie, Boże, świadomość Twojej obecności
w mieszkaniu mej duszy. Rozpal mnie miłością w posłusznym przyjmowaniu Twego słowa i wrażliwości na potrzeby braci.

Św. Rita jest niesamowita!
Najskuteczniejsza w sprawach beznadziejnych
Od lat wygrywa w rankingach świętych. I nie ma się co dziwić, bo na swoją pozycję solidnie zapracowała… skutecznością nawet w największych problemach, które często wydają
się niemożliwe do rozwiązania. Bo dla św. Rity z Cascii nie
ma spraw beznadziejnych.
„Ludzie kochani, jeżeli macie jakiś wielki problem módlcie się do Świętej Rity. Ona zawsze pomoże, naprawdę!”
Taki wpis pojawił się na blogu św. Rity, który czciciele aktywnie prowadzili w sieci od 2008 do 2011 roku.
Wysłuchuje wszystkich intencji
Rita z Cascia to najpopularniejsza święta od kilku
stuleci! Urodziła się w średniowieczu, ale dorobiła się
niedawno nawet profilu na Facebooku. Ludzie nie ograniczają się we wpisywaniu próśb i podziękowań. Nastolatek
prosi, by rodzice znowu byli tacy jak dawniej; studentka, żeby udało jej się zdać egzamin z mikrobiologii;
absolwenci wyższych uczelni modlą się do św. Rity
o dobrą pracę; kobieta zdradzona prosi, żeby miała
siłę wybaczyć i żyć dalej; jedna matka prosi o uzdrowienie córki z anoreksji, druga dziękuje, że św. Rita wyprosiła
polepszenie stanu zdrowia dla chorego na autyzm syna. Są
tacy, którzy proszą w sprawach finansowych, bo mają kłopot
ze spłatą kredytu lub otrzymaniem go. Spora grupa młodych
ludzi prosi też o dobrą żonę czy dobrego męża. Różnorodność jest wręcz zadziwiająca!
Urodziła się w Roccaporena niedaleko Cascii (Włochy). Na
chrzcie otrzymała imię Małgorzata, a ponieważ Małgosia po
włosku to Margarita, my znamy ją jako Ritę. Mimo że od dzieciństwa marzyła o zakonie, zgodnie z wolą rodziców w wieku
12 lat wyszła za Paola Mancinniego. Był to człowiek o trudnym charakterze. Przez lata Rita cierpliwie znosiła styl życia
męża, a on łagodniał pod jej wpływem. W 18 roku małżeństwa Paolo został zasztyletowany. Tuż przed śmiercią nawrócił
się, wybaczając mordercy. Jednak synowie Jan Jakub i Paweł
postanowili pomścić śmierć ojca. Kiedy Ricie nie udało się
przekonać ich do zmiany planów, zaczęła desperacko prosić
Boga, by raczej zabrał ich z tego świata, aniżeli mieliby stać
się zabójcami. Wkrótce chłopcy zmarli z powodu zarazy. Rita
znowu zaczęła myśleć o klasztorze – lecz augustianki, do któ-

rych zapukała, nie przyjmowały wdów. Ostatecznie jednak
została augustiańską mniszką i za murami spędziła 40 lat. Była
stygmatyczką. W czasie modlitwy przed krucyfiksem jeden
z gipsowych kolców korony cierniowej oplatającej głowę
Chrystusa oderwał się nagle od rzeźby wbijając się głęboko w czoło zakonnicy. Zmarła 22 maja 1457 r. Od tamtej
pory św. Rita podbija serca ludzi na całym świecie. Fascynuje nie tylko tym, że zdołała zrealizować wszystkie
stojące przed kobietą powołania, będąc żoną i matką,
wdową, siostrą zakonną, mistyczką. Święta od róż – jak
często nazywa się Ritę – niezwykle skutecznie wstawia
się za tymi, którzy szukają u niej pomocy. Są to prośby kierowane do przyjaciółki. Przeniknięte nadzieją,
że św. Rita ich słucha i rozumie, a także pewnością,
iż pomoże, zaradzi nieszczęściom, przywróci sens
życiu. Przychodzą ludzie by prosić o zdrowie, zgodę
w rodzinach, uwolnienie z nałogów, pracę, dobrego męża czy żonę, łaskę rodzicielstwa. Co takiego
ma w sobie Margherita Lotti, że przyciąga rzesze?
Zanim wstąpiła do klasztoru, miała męża i dwóch
synów, prowadziła zwykłe życie, dlatego tak dobrze rozumie
ludzkie troski i kłopoty.
Specjalistka od wielu spraw
Św. Rita specjalizuje się w wielu dziedzinach. Dzięki jej
wstawiennictwu uratowanych zostało wiele małżeństw, rodzin. Święta z Cascii kocha też kobiety w stanie błogosławionym, które bardzo wspiera. Święta od róż jest też patronką
chorych na raka. Św. Rita jest też szczególnie łaskawa dla tych,
którzy nie mogą mieć dzieci. Jednak obok spektakularnych
łask, są też i te niewidoczne dla oka, ale największe, bo dokonujące się w ludzkich sercach. – Zapytałem kiedyś pewną
kobietę, dlaczego 22 dnia każdego miesiąca stawia przed figurą św. Rity róże. Odpowiedziała: „Proszę księdza, dzięki niej
moja córka zaczęła mnie szanować. Te parę groszy na kwiaty
to nic w porównaniu do tego, co wyprosiła mi nasza święta”
Św. Rita uczy współczesnych ludzi przebaczenia, miłosierdzia,
życia w pokorze z cierpieniem, ale też – jak być dobrą żoną,
matką, zakonnicą.
Źródło: www.echokatolickie.pl
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XII Święto Dziękczynienia – w trosce o rodzinę
Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia, które będziemy celebrowali 2 czerwca podziękujemy Opatrzności Bożej za dwóch wielkich Pasterzy – świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Tysiąclecia.
Święto Dziękczynienia odbywa się dokładnie w 40. rocznicę rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (samolot z papieżem wylądował na Okęciu 2 czerwca
o godzinie 10.07). Jednocześnie żyjemy w oczekiwaniu na
ogłoszenie decyzji o beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego
Stefana Wyszyńskiego.
Obaj ci Mężowie Opatrznościowi, których Bóg dał Kościołowi polskiemu i Kościołowi Powszechnemu ogromną wagę

przywiązywali do rodziny, a troskę o nią wyrażali w wielu
swych działaniach.
Uwięziony Prymas Tysiąclecia, kreśląc w Komańczy tekst
Ślubów Jasnogórskich zawarł w nich obietnicę czuwania na
progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było
bezpieczne, a inaugurując narodową nowennę przed 1000.
rocznicą Chrztu Polski piąty jej rok poświęcił właśnie rodzinie.
Rok 1961/1962 nowenny, był to rok rodziny katolickiej, pod
hasłem: „Rodzina Bogiem silna”.
Prymas Tysiąclecia wiedział, że rodzina jest niejako pierwszą
świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego.

Jakże aktualna jest postawiona przed laty diagnoza kardynała Stefana Wyszyńskiego: Istnieją dziś potężne siły rozkładowe rodziny.
Głęboko przekonany o niezwykłej roli rodziny we współczesnym świecie był Jan Paweł II. To On w 1981 roku powołał
Papieska Radę do spraw Rodziny i zainaugurował cykliczne,
odbywające się co trzy lata Światowe Spotkania Rodzin.
Kilka miesięcy po zamachu na placu św. Piotra wydał
adhortację apostolska Familiaris consortio, w której zakreślił
zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
i stwierdził, iż Kościół jest świadomy tego, że małżeństwo i ro-

dzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Podobnie jak wcześniej Prymas Tysiąclecia Jan Paweł II dostrzegał,
że rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które
chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić.
W liście Gratissimam sane nazwał rodzinę „drogą Kościoła”
i przypomniał, że(…) Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą
pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
Jest szczególnym znakiem, że podczas XII Święta Dziękczynienia, w którym wielbimy Boga za tych dwóch Wielkich
Pasterzy, do Świątyni Opatrzności Bożej wprowadzone zostaną relikwie błogosławionej Marii od Jezusa Dobrego Pasterza, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Charyzmatem tego zgromadzenia jest szerzenie
Królestwa Bożej miłości poprzez oddanie się służbie Kościoła,
zwłaszcza misji względem rodziny.
Relikwie zostaną wprowadzone do Świątyni w 30-lecie
beatyfikacji założycielki Zgromadzenia, dokonanej przez
Jana Pawła II, patrona rodzin, który ogłosił wówczas, iż siostra
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza pozostaje apostołką
godności ogniska rodzinnego.
za: www.centrumopatrznosci.pl
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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.
2. W niedzielę, 19 maja, ofiary składane na tacę przeznaczone
są na prace przy naszej parafii.
3. W niedzielę, 19 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza
Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej. Od poniedziałku dzieci będą przychodziły na godz. 17.30 na „Biały Tydzień”.
Bóg zapłać rodzicom za przygotowanie kościoła i ofiarę na dar
dla parafii;
4. W środę, 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.
5. W niedzielę, 26 maja zapraszamy wszystkich do modlitwy
w Dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość
Bożych łask, a zmarłym radość wieczną. Niech Najświętsza
Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych
zawsze radują Wasze serca.
6. Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w niedzielę, maja 26. Diecezjalna grupa wyrusza z kościoła w Żychcicach o godz. 7.15.
7. Od poniedziałku, 27 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.
8. We wtorek, 28 maja, przypada też 38. 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.
9. Od piątku, 31 maja, modlitewnie oczekujemy na zesłanie

Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy
się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc,
jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.
10. Koło Różańcowe przy parafii św. Antoniego zaprasza na
VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę,
w sobotę, 1 czerwca. Wyjazd z ul. Bema o godz. 6.30.
11. W sobotę, 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.
12. W pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca, czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność, o godz. 17.00, nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi.
13. W niedzielę, 2 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
14. W niedzielę, 2 czerwca, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku.
Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” (J 12, 32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela.
Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego
Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami,
aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek,
krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki
czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera
i pociesza.
15. Niedziela, 2 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 również zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach
Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg
zapłać”.
16. 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. 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.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W piątek, 24 maja, Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, Dzień modlitwy za Kościół w Chinach;
• W środę, 29 maja, św. Urszula Ledóchowska (1865-1939),
polska zakonnica, patriotka, założycielka zgromadzenia sióstr
urszulanek szarych;
• W piątek, 31 maja, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny;
• W sobotę, 1 czerwca, św. Justyn (zm. ok. 165 r.), rzymski filozof, obrońca wiary, męczennik.

5 INTENCJE MSZALNE

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
Poniedziałek 20.05.
17.00. † Janusza Perzanowskiego
18.00. † Mariannę, Mariana Kupczyk
Wtorek 21.05.
7.00.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla przyjaciółki
			 Danusi
18.00. 1) † Andrzeja Renieckiego w 13. r. śmierci
		 2) † Elżbietę Kołkowską, od pracowników Komendy
			 Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
Środa 22.05. Św. Rity z Cascia
17.00. † Jana, Marię Kołodziejczyk
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy z racji
			 imienin
Czwartek 23.05.
17.00. † Wacława Szpruch w 2. r. śmierci
18.00. 1) † Henrykę Turek w rocznicę śmierci i zmarłych męża
			 Jana, synową Ewę
		 2) † Zofię, Stanisława Musiał; Paulinę, Mikołaja Kercz;
			 Janinę, Jana Marzec
Piątek 24.05. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych
17.00. 1) † Edwarda Migas w 20. r. śmierci
		 2) † Genowefę Korolczuk z okazji Dnia Matki
18.00 † Jana Wicha; Stefanię, Antoniego, Władysława
			 Śrubarczyk i zmarłych z rodziny Wichów,
			 Śrubarczyków, Słaboniów, Świerczków
Sobota 25.05.
7.00. † Genowefę Pawlukiewicz; Jana Sejud
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha
			 Świętego dla Joanny i Mariusza w 5. r. ślubu oraz
			 z okazji imienin Joanny

V Niedziela Wielkanocna 26.05.
9.00. † Marka Majchrzaka w 1. r. śmierci
10.30.		 O Boże błogosławieństwo dla Olafa Włosowicz
			 w 15. r. urodzin
12.00.		 Roczki: Alicja Fietko
18.00. † Janinę Kryza w 53. r. śmierci; Martę Modrzyńską,
			 od córki z rodziną
Poniedziałek 27.05.
17.00. † Alfredę Szmigiel, od pracowników Szkoły
			 Podstawowej nr 29
18.00. † Józefę, Stefana Kielek
Wtorek 28.05.
7.00. † Elżbietę Romańską, od uczestników pogrzebu
18.00. † Kazimierę Kuśmierek, od koleżanek z pracy synowej
Środa 29.05. Św. Urszuli Ledóchowskiej
17.00. † Janinę Sztorc; Józefa Klocek
18.00.		 W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
Czwartek 30.05.
17.00. † Józefę Kwaśniak, od rodziny szwagra Zygmunta,
			 Ireny Kwaśniak oraz rodziny Janiszewskich
18.00. † Ewę Oksiak, od sąsiadów
Piątek 31.05. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny
17.00. † Bogusława Kurzydło, od sąsiadów
18.00 † Bożenę Olszewską w 2. r. śmierci, od mamy i siostry
Sobota 01.06. Św. Justyna
7.00. † Katarzynę Majewską
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca.
!
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 02.06.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30.		 O Boże błogosławieństwo dla Małgosi w 1. r. urodzin
12.00. † Stanisława Kwaśniak w 7. r. śmierci, od żony i dzieci
18.00.		 W intencji ojczyzny
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