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MSZA ŚWIĘTA

Niedziela
godz. 8.00;
10.30 i 18.00

W tygodniu
godz. 18.00

SPOWIEDŹ

W maju
i październiku
Podczas
nabożeństw

W pozostałe dni
Godz. 17.40
NABOŻEŃSTWA

Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
I czwartek
po Mszy Św. do
godz. 19.30

I sobota
godz. 17.00

Majówki
Do Miłosierdzia
Bożego
godz. 17.30

ŚWIĘTA RITA
Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca
Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Według
podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych
rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego
zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek
ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był
powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską
cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty
wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła
Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali
pomścić ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr
"konwersek", które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości dla
Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem.
Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W
czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła
Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak sprawiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się
posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła
szczyty kontemplacji.
Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do dziś. Sanktuarium Świętej, obejmujące jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym
została pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Sława świętości zaczęła ściągać do Cascii wielu pielgrzymów. Przy grobie Rity działy się nadzwyczajne rzeczy, które napełniły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy po kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się cały kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity pozostała nietknięta. Zaczęły mnożyć się wizerunki i modlitwy do służebnicy
Bożej. Papież Urban VIII w roku 1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła się
dopiero 24 maja 1900 r. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św. Ritę "drogocenną perłą Umbrii".
Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr
augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowywane są relikwie św. Rity.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z
cierniem na czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.

Poniedziałek 23.05.2022
18.00 – śp. Helena Maślanka z mężem, rodzicami,
rodzeństwem i zięciem.
- śp. Mieczysław Widzyk.

Piątek 27.05.2022
18.00 – śp. Jan Łopata z żoną Marią i synem
Franciszkiem.
- Roczek: Alicja Hołysz.

Wtorek 24.05.2022
18.00 – śp. Józef Kufel z żoną Anną i rodzicami.
- śp. Jan Ruciński 45 r. śm. z żoną
Stanisławą.

Sobota 28.05.2022
18.00 – śp. Julia Lalik z mężem Janem, córką
i zięciami.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 25.05.2022
Niedziela 29.05.2022
18.00 - śp. Waleria i Ludwik Walica z synem Janem 8.00 – śp. Stefan Kurowski z synem Markiem
i córką Jadwigą.
rodzicami i teściami.
- W int. Anny z okazji 85 urodzin,
- śp. Maria i Walenty Kępys z rodzicami
podziękowanie za otrzymane łaski z
i teściami.
prośbą o Boże bł. zdrowie
i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
10.30 – śp. Jan Zemczak.
Czwartek 26.05.2022
18.00 – śp. Józef Sanetra 7 r. śm. z synem
Mirosławem.
- śp. Jan Janica 9 r. śm.

18.00 – śp. Stanisław Martyniak z żoną Józefą.

1. Dziś VI Niedziela Wielkanocna. Dzisiaj również wspominamy Św. Ritę na Mszę Św. o
godz. 10.30. można przynieść róże do poświecenia.
2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje (tzw. Dni Krzyżowe.)
Organizowane są w tym czasie procesje błagalne i prosimy Boga o błogosławieństwo dla
każdej ludzkiej pracy. W naszej parafii przez te trzy dni pójdziemy do krzyża misyjnego,
tam będziemy się modlić o urodzaje a następnie przejdziemy w procesji wokół kościoła
śpiewając litanie loretańską.

3. We wtorek wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to dzień modlitw za Kościół w Chinach.
4. W środę po Mszy Św. katecheza dla dorosłych, chętnych serdecznie zapraszamy.
5. W czwartek wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera. W tym dniu modlimy się za nasze matki z okazji ich święta.
6. W piątek rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
7. W sobotę o godz. 10.00 Ks. Bp. Udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu.
Módlmy się za kandydatów do święceń.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
9. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna
gazetka Przy Sercu Matki.
Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki.

