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ROK A

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów
Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.
Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim
krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka
radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria

przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana,
którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli
otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich
jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię
Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali
na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
(Dz 8, 5-8. 14-17).

Psalm responsoryjny (Ps. 66(65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20).
Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.
Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Czytanie z Pierwszego listu św. Piotra Apostoła
Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach
za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia
tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby
ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez
to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem,

jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz
umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
(1 P 3, 15-18).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela
da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy,
którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ
u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was
sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat

nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie
i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
(J 14, 15-21).
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QUIZ WIEDZY O MATCE BOŻEJ
1. W której księdze biblijnej znajduje się tzw. Protoewangelia?
a) W Księdze Przysłów.
b) W Księdze Psalmów.
c) W Księdze Rodzaju.
2. Co oznacza słowo Theotokos?
a) Ta, która prowadzi.
b) Bogarodzica.
c) Bóg z nami.
3. W którym roku powstał apokryf „Protoewangelia Jakuba”?
a) Ok. roku 150 po Chrystusie.
b) Ok. roku 150 przed Chrystusem.
c) W V wieku po Chrystusie.
4. Jak miała na imię krewna, do której udała się Maryja
po Zwiastowaniu?
a) Monika.
b) Elżbieta.
c) Cecylia.

Wniebowzięcie Dziewicy Maryi
(obraz - Bartolomé Esteban Murillo)

5. Ile wersetów Nowego Testamentu poświęconych jest Matce
Bożej?
a) 118.
b) 222.
c) 768.
6. W którym roku umarł św. Józef?
a) Ok. roku 10 po Chrystusie.
b) Ok. roku 15 po Chrystusie.
c) Ok. roku 20 po Chrystusie.
7. Co znaczy słowo „fiat”?
a) Dobranoc.
b) Niech mi się stanie.
c) Do widzenia.

8. Ile lat miała Maryja, kiedy umarł Jezus?
a) Ok. 50-54 lata.
b) 65 lat.
c) 78 lat.
9. Co znaczy Beata Maria Virgo?
a) Szczęśliwa Maria.
b) Boża Rodzicielka.
c) Najświętsza Maryja Panna.
10. Na którym soborze Maryję uroczyście nazwano Bogarodzicą?
a) Na Soborze Watykańskim I.
b) Na Soborze Watykańskim II.
c) Na Soborze w Efezie.
11. Kiedy obchodzimy święto Narodzenia NMP?
a) 4 lipca.
b) 12 czerwca.
c) 8 września.
12. Kiedy wypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP?
a) 1 maja.
b) 8 grudnia.
c) 12 grudnia.
13. Kiedy obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP?
a) 1 sierpnia.
b) 15 sierpnia.
c) 18 sierpnia.
14. Kiedy obchodzimy święto Nawiedzenia NMP?
a) 31 maja.
b) 2 czerwca.
c) 10 grudnia.
15. Kiedy jest wspomnienie NMP Różańcowej?
a) 1 kwietnia.
b) 7 października.
c) 16 lipca.
16. Kiedy wypada wspomnienie NMP z Góry Karmel?
a) 10 stycznia.
b) 18 lutego.
c) 16 lipca.
17. Którego dnia oddajemy cześć NMP z Guadalupe?
a) 12 grudnia.
b) 13 grudnia.
c) 14 grudnia.
18. Kiedy przypada uroczystość NMP Częstochowskiej?
a) 1 sierpnia.
b) 20 sierpnia.
c) 26 sierpnia.
19. Który król ogłosił Maryję Królową Polski?
a) Kazimierz Wielki.
b) Jan II Kazimierz.
c) Stanisław August Poniatowski.
20. Kto według pobożnych podań namalował obraz Matki Bożej,
który jest na Jasnej Górze?
a) Św. Łukasz.
b) Św. Sebastian.
c) Św. Ireneusz.
21. W którym roku wizerunek jasnogórski został po raz pierwszy
ukoronowany koronami papieskimi?
a) W roku 1500.
b) W roku 1717.
c) W roku 1999.
22. Komu objawiła się Matka Boża w Lourdes?
a) Św. Agnieszce.
b) Św. Bernadecie.
c) Św. Katarzynie.
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23. W jakim kraju leży Fatima?
a) W Grecji.
b) W Szwajcarii.
c) W Portugalii.
24. W jakim państwie leży Guadalupe?
a) W Japonii.
b) W Meksyku.
c) W Indiach.
25. Kto napisał „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”?
a) Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
b) Św. Wojciech.
c) Św. Andrzej Bobola.
26. W którym roku Matka Boża objawiła się w Fatimie?
a) W roku 1900.
b) W roku 1917.
c) W roku 1923.
27. Komu przypisuje się tradycyjnie utworzenie modlitwy różańcowej?
a) Św. Patrykowi.
b) Św. Franciszkowi z Asyżu.
c) Św. Dominikowi Guzmánowi.
28. Który z papieży wprowadził na stałe październikowe nabożeństwa różańcowe?
a) Grzegorz XIII.
b) Klemens VIII.
c) Leon XIII.
29. Który z papieży wprowadził tajemnice światła do modlitwy
różańcowej?
a) Św. Jan Paweł II.
b) Św. Jan XXIII.
c) Bł. Paweł VI.
30. Gdzie leży Loreto?
a) W Szkocji.
b) W Hiszpanii.
c) We Włoszech.
31. Który z papieży dołożył do Litanii Loretańskiej wezwanie
„Matko Miłosierdzia”?
a) Św. Jan Paweł II.
b) Franciszek.
c) Benedykt XVI.
32. Jacy zakonnicy po raz pierwszy wprowadzili nabożeństwo
majowe w Polsce?
a) Jezuici.
b) Franciszkanie.
c) Augustianie.
33. Jaki charakter ma Nabożeństwo Fatimskie?
a) Dziękczynny.
b) Ekspiacyjny.
c) Nie ma żadnego charakteru.
34. W którym roku urodziła się s. Łucja?
a) W roku 1907.
b) W roku 1911.
c) W roku 1921.
35. W którym roku zakończy się Wielka Nowenna Fatimska?
a) W roku 2022.
b) W roku 2018.
c) W roku 2017.
36. O której godzinie jest Apel Jasnogórski?
a) O godzinie 15.00.
b) O godzinie 21.00.
c) O północy.
37. Który z Ojców Paulinów wygłosił na Jasnej Górze płomienne
kazanie 8 grudnia 1953 roku?
a) O. Jerzy Tomziński.
b) O. Zachariasz Jabłoński.
c) O. Izydor Matuszewski.

38. Czy Matka Boża jest główną patronką Polski?
a) Nie.
b) Tak.
c) Będzie ogłoszona w przyszłym roku.
39. Ile jest części Różańca?
a) Pięć.
b) Cztery.
c) Siedem.

Koronacja NMP
(obraz - Diego Velázquez)

40. W którym z sanktuariów nie było objawień maryjnych?
a) Guadalupe.
b) Fatima.
c) Jasna Góra.
41. W którym roku ogłoszono dogmat o Niepokalanym Poczęciu
NMP?
a) W roku 1815.
b) W roku 1854.
c) W roku 1888.
42. Którą datę można uznać za początek Apelu Jasnogórskiego?
a) 8 grudnia 1953 r.
b) 6 maja 1959 r.
c) 28 czerwca 1968 r.

Podpisany i rozwiązany quiz prosimy dostarczyć
do zakrystii lub biura przy kancelarii parafialnej w dniach
od 23 do 31 maja br. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu 10 atrakcyjnych nagród. Prawidłowe
odpowiedzi oraz listę nagrodzonych osób zamieścimy
w „Naszej Familii” 18 czerwca br.
Ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic
wraz z Zespołem Redakcyjnym „Naszej Familii”.

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………..
tel. ……………………...
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MODLITWA W INTENCJI DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
Drogi Jezu, Przyjacielu dzieci,
błogosław dzieciom Pierwszokomunijnym.
Daj im zdrowie duszy i ciała.
PomóŜ im się prawidłowo rozwijać
i wzrastać w wierze.
Daj im łaskę wytrwałości w czystości serca,
aby mogły Cię przyjmować jak najczęściej.
Niechaj odkrywają piękno
i bogactwo Komunii Świętej z Tobą. Amen.
ŚW. RITA - PATRONKA SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH
Przyozdobiony wszelkim blaskiem był dla ciebie raj,
o szczęśliwa św. Rito, 22 maja owego roku, który otworzył
ci bramy Niebieskiego Jeruzalem, gdzie nosisz wspaniałą aureolę świętych i w zdroju
wszelkich radości zaspokajasz pragnienie
wiecznego szczęścia.
Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy naszą głowę zranioną cierniami wygnania jak balsamem okryłaś dobroczynnym płaszczem twej opieki. Piękny
i szczęśliwy był to dzień dla wszystkich wierzących, nieszczęsnych synów Ewy, wygnańców na tym łez padole, na ziemi usianej
troskami, osnutej mgłą mrokami śmierci,
które przesyca gorycz i przygnębienie. Mogą
oni teraz wznosić oczy pełne wiary i nadziei
ku tobie, która od tamtego dnia przebywasz
u Boga Wszechmogącego, ustanowiona troskliwą wspomożycielką we wszystkich rodzajach nieszczęścia. Słodko i dobrze
nam zwracać się do ciebie i ku twojej czci świętować ten szczę-

śliwy dzień 22. każdego miesiąca. Z radością wspominamy dziś
twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało
się ono dla nas początkiem pociech z nieba,
jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne
wstawiennictwo. Nigdy niech nie ustanie
dla nas, ani dla nikogo z oddanych tobie,
bicie twego kochającego serca, a twoja opieka niech będzie dla nas wszystkich tarczą
osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się
zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.
O, orędowniczko w sprawach trudnych,
ostatnia nadziejo, wspomóż nieszczęśliwych,
uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń
Kościoła świętego, ochraniaj papieża i błogosław rodzinom.
Także my, w tym dniu poświęconym
tobie, pozdrawiamy cię, św. Rito od spraw beznadziejnych.
Módl się za nami, o cudotwórczyni z Cascii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość I Komunii Św. Polecajmy dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa Eucharystycznego do swoich serc opiece Matki Bożej, którą
tak bardzo czcimy w tym miesiącu. Wypraszajmy dla dzieci
pierwszokomunijnych łaskę żywej wiary w prawdziwą
obecność Jezusa w ich sercach. Od jutra do najbliższego
piątku trwać będzie tzw. Biały Tydzień. Zapraszamy w tym
czasie wszystkie dzieci z klas III w strojach komunijnych
wraz z rodzicami na nabożeństwa majowe o godz. 17.30
i bezpośrednio po nich na Mszę św. z kazaniem do dzieci.
2. Jutro rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące, które potrwają do środy. Zachęcamy w tych
dniach do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych.

3. Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego w piątki,
po Mszy św. o godz. 18.00 w Domu Parafialnym w sali nr 7.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem na uroczystość ponowienia Aktu Poświęcenia Polski
Niepokalanemu Sercu Maryi podczas Mszy św. o godz.
18.00. Wyjazd sprzed Domu Parafialnego we wtorek,
6 czerwca o godz. 10.00. Powrót około godz. 22.00. Koszt
wyjazdu 25 zł. Zapisy po Mszach św. w zakrystii.
5. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Rity z Cascii, zakonnicy;
• środa: wsp. NMP, Wspomożycielki Wiernych;
• piątek: wsp. św. Filipa Nereusza, prezbitera.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Katarzyna Tarkowska, Karolina Kalinowska, Ewa Prymon-Ryś.
Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Tarkowska. Druk: Zdzisław Chojnacki.
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel. (12) 658 03 50 wew. 111.
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl; biuro@najswietszarodzina.pl
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