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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane:
Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie
i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Oto ja zsyłam na was
obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka”. Potem poprowadził ich
za miasto w kierunku Betanii. Podniósł ręce i błogosławił ich.
A podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu hołd i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga.

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela,
aby pozostał z wami na zawsze. 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.

Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne
smutku. Może dlatego, że pozostawiają w niepewności co do
ponownego spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do nieba? „Z wielką radością wrócili do Jeruzalem” (Łk
24, 52). Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo Jezusa się
wypełni i że otrzymają obiecaną moc z wysoka. Dzięki Duchowi
Świętemu będą mogli głosić Ewangelię po krańce ziemi. Teraz
kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam zdążać
samemu. Ale Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości. On spełnia swą obietnicę również wobec nas.

Duch Pocieszyciel
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie
pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On
zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie
Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem,
a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg
o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność
do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste
chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko.

Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za mną
u Ojca, aby Jego obietnica dawała mi moc w drodze ku
Tobie, w pełnieniu Twojej misji głoszenia nawrócenia na
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.

Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości.

Uroczystość św. Rity
W środę, 22 maja 2019r. w naszej parafii przeżywaliśmy
odpust związany z rozwiniętym u nas kultem św. Rity z Casci.
22 maja jest dniem, w którym wspominamy życie i działalność św. Rity, zanosimy prośby i błagania za pośrednictwem
tej orędowniczki od spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych, jak również składamy Jej podziękowania za okazaną
pomoc. W tym roku świętowaliśmy tą okoliczność w obecności licznie zgromadzonych parafian, gości i pielgrzymki
z Psar. Kult św. Rity w naszej parafii został zapoczątkowany
w kwietniu 2013r. Każdego 22-go dnia miesiąca spotykamy
się u stóp Najświętszej Marii Panny Królowej Polski by za
wstawiennictwem św. Rity upraszać łaski u Pana Boga. Daj
Boże byśmy przez kolejne lata mogli przybliżać się do Pana
za pośrednictwem tej wielkiej świętej. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach i wspólnej modlitwy każdego
22-go dnia miesiąca.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 2 czerwca, uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus
wstąpił do nieba. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby
powrócić na końcu czasów. Uroczystość ta wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym
zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.
2. Niedziela, 2 czerwca, w naszej ojczyźnie obchodzona jest
jako XII Dzień Dziękczynienia. Dziękujemy Opatrzności Bożej
za dwóch wielkich Pasterzy – świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Tysiąclecia. Temu dniu
towarzyszy zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. W niedzielę, 2 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 9.00, na
spotkanie Żywego Różańca.
4. Cały czerwiec poświęcamy szczególnej czci Bożego Serca.
Ten kult na naszej ziemi zawsze był bardzo żywy. To na proś-

bę polskich biskupów papież Klemens XIII w 1765 r. ustanowił w całym Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego
człowieka i świata. W naszym kościele codziennie po Mszy
św. o godz.18.00 będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana
Jezusa.
5. W pierwszy czwartek miesiąca, 6 czerwca, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
6. W pierwszy piątek miesiąca, 7 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.
7. Od piątku, 31 maja, modlitewnie oczekujemy na zesłanie
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy

Pierwsza Komunia Święta 2019
Pierwsza Komunia Święta to pierwsza uroczystość religijna, w której dzieci biorą świadomy udział. Na ten dzień dzieci
czekały przynajmniej od kilku miesięcy. Wcześniej była nauka
modlitw, próby, a wszystko po to, aby ten jeden z najważniej-

szych dni w ich życiu pozostał na długo w pamięci. W niedzielę, 19 maja, na Mszy św. o godz. 12.00, dzieci kl. III ze Szkoły
Podstawowej nr 29. oraz ze Szkoły Prywatnej w Dąbrowie
Górniczej, przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

Zdjęcia: FOTOM Tomasz Kubicki

się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc,
jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.
8. W niedzielę, 9 czerwca, uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce Zielonymi Świątkami. Obietnica
zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po
wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia
Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo
i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. Uroczystość ta kończy okres Wielkanocy. Przypominamy, że czas Komunii św.
wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej
do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do następnej
niedzieli, 16 czerwca. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.
9. W czwartek, 13 czerwca, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość
i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.
10. W niedzielę, 16 czerwca, na Mszy św. o godz. 9.00 będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy
składać karteczki z intencjami.
11. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 16 czerwca, na Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. z błogosławieństwem
dzieci na roczek będzie, 23 czerwca, na Mszy św. o godz. 12.00.
W piątek, 14 czerwca, 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.
12. W niedzielę, 16 czerwca, uroczystość Trójcy Świętej. 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.
13. W ramach obchodów 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II
w diecezji sosnowieckiej zapraszamy do udziału w Marszu
dla Życia i Rodziny. Marsz odbędzie się w niedzielę 16 czerwca pod hasłem „Mama i tata najlepsi wychowawcy świata!”.
Uczestnicy wyruszą z parafii św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu i przejdą na Plac Papieski, gdzie wezmą udział w uroczystościach rocznicowych. Do udziału w Marszu zachęcamy całe
rodziny z dziećmi, młodzież oraz starszych, którzy pragną zaświadczyć o pięknie macierzyństwa i ojcostwa oraz o wartości
życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz rozpocznie się o godz. 14.45 w kościele św. Floriana w Sosnowcu.
14. W niedzielę, 16 czerwca zapraszamy na Diecezjalny Rajd
Rowerowy i Zlot Motocyklowy ku czci św. Jana Pawła II. To
wyjątkowy sposób na uczczenie 20. rocznicy pobytu papieża-Polaka w Sosnowcu. W niedzielę, 16 czerwca, grupy zarejestrowanych wcześniej rowerzystów wyjadą m.in. z Siewierza,
Ogrodzieńca, Klucz, Olkusza, Bolesławia, Bukowna, Sławkowa, Sosnowca, Jaworzna, Łaz, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi,
Będzina i Wolbromia. Wszystkie trasy łączył będzie jeden cel
– parking przy sosnowieckim Auchan, gdzie w 1999 roku wylądował papieski helikopter. Ten punkt będzie także miejscem

startu zlotu motocyklowego, którego organizatorem jest Katolicki Klub Motocyklowy Souls’ Hunters (czyt. Sols Hanters).
O godz. 15 wszyscy uczestnicy na motocyklach i rowerach
wyruszą na Plac Papieski, gdzie o godz. 16 rozpocznie się
Msza św. odprawiana pod przewodnictwem Księdza Biskupa
Grzegorza Kaszaka. Szczegóły oraz informacje o zapisach na
stronie www.diecezja.sosnowiec.pl. Podczas rejestracji każdy
uczestnik wpłaca 10 zł na rzecz sosnowieckiego Domu Matki
i Dziecka Caritas, dokładając się do utrzymania tego pięknego
żywego pomnika św. Jana Pawła II – wielkiego obrońcy życia
i godności człowieka.
15. W niedzielę, 16 czerwca, trzecią miesiąca, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszej parafii.
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 poniedziałek, 3 czerwca, św. Karol Lwanga (1860-1886),
afrykański wódz plemienia Nagweya i Towarzysze, męczennicy z Ugandy;
• W środę, 5 czerwca, św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy
biskup misyjny ludów germańskich, męczennik czczony jako
patron Niemiec;
• W sobotę, 8 czerwca, św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii Andegawenów, fundatorka kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego w Akademii Krakowskiej. Odpust w dekanacie, w parafii św. Jadwigi
Królowej;
• W poniedziałek, 10 czerwca, Najświętsza Maryja Panna,
Matka Kościoła. Odpust w dekanacie, w parafii NMP Matki Kościoła w „Ujejscu”;
• We wtorek, 11 czerwca, św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany apostołem;
• W czwartek, 13 czerwca, św. Antoni z Padwy (1195-1231),
w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych. Odpust w dekanacie, w parafii św. Antoniego
z Padwy, „na Górce”;
• W piątek, 14 czerwca, bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, męczennik II wojny światowej.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: maj 2019
1. Tomasz Mikołaj Jędrzejek
ŚLUBY: maj 2019
1. Karol Wnuk i Karolina Rozlach
ZMARLI: maj 2019
1. Elżbieta Romańska

5 INTENCJE MSZALNE

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, Msza zamówiona od babci Joli i dziadziusia
			 Zbyszka
12.00. † Stanisława Kwaśniak w 7. r. śmierci, od żony i dzieci
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 03.06. Św. Męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Leszka Kołodziejczyka z racji 75. r. urodzin
			 i imienin, od rodziny
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Barbary w 80. r. urodzin
Wtorek 04.06.
7.00. † Joannę Strzelecką w rocznicę śmierci
18.00. † Władysławę Łebek w 2. r. śmierci
Środa 05.06. Św. Bonifacego
17.00. † Teresę, Bronisława Brust; Lidię, Włodzimierza Stojek;
			 Antoniego Brust
18.00. † Zdzisławę Kubacką w 5. r. śmierci, od córki
Czwartek 06.06.
17.00. † Włodzimierza, Jana Smutek
18.00. † Elżbietę Kołkowską, od swatów Elżbiety i Czesława
Piątek 07.06.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Antoniego Urbańczyk
			 w 1. r. urodzin
18.00 1) † Piotra Niedbała
		 2) † Dorotę Łopatowską, od koleżanki z rodziną
Sobota 08.06. Św. Jadwigi Królowej
7.00. † Wacława Koc w rocznicę śmierci
18.00. † Bogumiłę Cicha w 20. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Orzechowskich
!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 09.06.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Zbigniewa Kocjana w 60. r. urodzin, od
			 żony oraz dla dzieci ks. Michała w 8. r. święceń
			 kapłańskich i dla Anny w 30. r. urodzin
10.30. † Antoninę, Teofila Witas
12.00. † Franciszka Piróga, od rodziny Rubka
18.00. † Teofilę, Stanisława Cymbor
Poniedziałek 10.06. Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła
9.00. † Mieczysława w 3. r. śmierci, Jana, Mariannę Zimocha
18.00. † Jadwigę, Franciszka Lidke; Józefę, Feliksa
			 Szymańskich

Wtorek 11.06. Św. Barnaby, Apostoła
7.00. † Katarzynę Majewską
18.00. 1) † Ewelinę Skitek; Monikę Rzońca
		 2) Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie
			 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
			 Matki Bożej z racji 50. urodzin Dariusza
Środa 12.06.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Andrzeja Zajdek w 70. r. urodzin, od żony
			 i synów
18.00. 1) † Jacka Szafirskiego w 30. r. śmierci
		 2) † Elżbietę Kołkowską, od brata Jana z rodziną
Czwartek 13.06. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
17.00. † Wiktora Reterskiego w 8. r. śmierci
18.00. † Zenona Kaszkowiaka w 9. r. śmierci; Józefę Pypłacz
Piątek 14.06. Bł. Michała Kozala
17.00. † Henryka, Janinę Józefa Sucheckich; Stanisława
			 Podpłońskiego i za dusze czyśćcowe
18.00 † Franciszka Piróga
Sobota 15.06.
7.00.
18.00. 1) W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
		 2) † Jana, Czesława, Janinę, Antoniego, Stanisławę,
			 Andrzeja Bałdysów
!
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 16.06.
9.00.		 Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, od Żywego Różańca
10.30.		 Chrzty: Aleksandra Gerszyńska, Jakub Denkiewicz,
			 Pola Kubicka, Dominik Śwircz, Jeremiasz Jarzębiński,
			 Hanna Blaut
12.00.		 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże
			 błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Heleny Lis
18.00.		 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

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9 tel.: (32) 268 89 15 tel. kom. 508 580 897
numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556
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