
Św. Rita, zakonnica (22 maja)  
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. 

 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  
   

 Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 

powiedział: «Syn Człowieczy został teraz oto-

czony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą oto-

czony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwa-

łą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i 

to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-

jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali». 

 

KOMENTARZ 

 

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Również w tym złożonym świecie, w 

którym obecnie żyjemy, gdzie dobro i zło splata się i łączy. Często kusi nas, aby spojrzeć na to jak na 

nieuchronność losu, złą nowinę, ale my chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie, w tym 

brutalnym i niesprawiedliwym świecie, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. 

Jezus mówi nam, abyśmy "się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (Jan 13,34). I 

dobrym sposobem kochania, wprowadzaniem w życie Słowa Bożego, jest głoszenie, w każdym czasie, i 

w każdym miejscu, Dobrej Nowiny, Ewangelii, która jest niczym innym jak samym Jezusem 

Chrystusem.  

«Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych» (2Kor 4,7). Czym jest ten skarb? To słowo 

samego Boga, a my jesteśmy naczyniem z gliny. Lecz ten skarb jest tak cenny, że nie możemy 

zachować go tylko dla siebie, ale powinniśmy się nim dzielić: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody 

(…) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata» (Mt 28,19-20). Jan Paweł II napisał: «kto naprawdę poznał Chrystusa, nie 

może zatrzymać go tylko dla siebie, powinien to ogłosić». 

 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Dz 14, 21b-27 

II czytanie: Ap 21, 1-5a  

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Dzisiaj, 19 maja, przypada I rocznica święceń naszego wikariusza ks. Pawła. Życzymy wielu 
łask Bożych i opieki Matki Pocieszenia w dalszej posłudze kapłańskiej. 
 

 W środę 22 maja wspomnienie liturgiczne św. Rity. Od godz. 17.30 modlitwa prowadzona 
przez Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej zakończona Nowenną do MBNP. Po Mszy o 
godz. 18.00 nabożeństwo do św. Rity. 
 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
Codziennie w kościele o godz. 17.30.  W Borczu o godz. 18.00 przy Krzyżu. 
- Dzieci (szczególnie z klas trzecich SP) zapraszamy we wtorki i w czwartki. 
- Kandydatów do bierzmowania zapraszamy do uczestnictwa minimum  
2 razy w tygodniu. 
 

 Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na dwudniową pielgrzymkę 
na Jasną Górę, w dniach 15-16 czerwca. Więcej informacji pod numerami telefonów: Mario-
la: 669 499 501, Henryk: 728 807 778. 
 

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa organizuje wyjazd na V Kaszubski Odpust do Górki Pola-
nowskiej. 15 czerwca, szczegóły przy zapisie. Tel. Maria 667 641 905 
 

 Bóg zapłać za rodzinne ofiary składane na rzecz naszego kościoła.  
 
 

 SPOTKANIA FORMACYJNE 
 

 Rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w sobotę, 25 maja o godz. 9.00 
 

 Młodzież KSM we wtorek, na godz. 19.00 
 

 Dzieci w czwartek, na godz. 19.00.  
 

 Kandydaci do bierzmowania z klas 8 i III Gim. w piątek na godz. 19.00. Kandydaci z klas 7 
w niedzielę na minikatechezę po Mszy o godz. 9.30. 
 

 Ministranci w sobotę na godz. 8.00 
 

 Wspólnota Integracyjna Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00 
 

 Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50  
 

PONIEDZIAŁEK 
20.05.2019 

g. 7.15 W intencji kręgu MB Zwycięskiej 

g.17.00 
1) + za Jana Bieszka (7 r. śm.) 
2) + za Barbarę, Stefanię i Jana Marć oraz zmarłych z Rodziny 

g.18.00 + za Jana i Augustyna Stencel oraz braci i siostry 
WTOREK 

21.05.2019 
g. 7.15 + za Hannę Schwichtenberg (int. od firmy Regmar) 

g. 17.00 
1) + za Jana (6 r. śm.) i Krystynę 
2) + za Martę i Jana Pettke 

g. 18.00 
1) + za Józefa i Monikę Wiczling oraz brata Brunona oraz męża Wacława 
2) Dziękczynna z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

dla Hanny i Damiana oraz całej rodziny 
ŚRODA 

 
Św. Rity 

 
22.05.2019 

g. 7.15 + za Henryka i Tadeusza 

g. 17.00 
1) + za Władysława i rodziców z ob. stron 
2) + za Helenę, Antoniego i Henryka 

g. 18.00 
1) W intencjach czcicieli św. Rity 
2) + za Kazimierza (rocz. urodzin) 

CZWARTEK 
 

23.05.2019 

g. 7.15 O łaskę zdrowia dla Genka oraz opiekę nad całą rodziną 

g. 17.00 
1) + za Helenę, Marię, Bernarda i zm. z rodziny Czapp 
2) + za Czesława, Leonię, Józefa, Adama Grzenia 

g. 18.00 
1) Z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalszą Bożą opiekę, dary DŚ dla 

Ryszarda z okazji urodzin 
2) + za Alojzego Klajna 

PIĄTEK 
 

24.05.2019 
 

g. 7.15 + za Klarę Lewna (w 30 dzień po śmierci) 

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 
Z podz. za otrzymane łaski oraz o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Justyny i 

Juliusza z okazji 5 rocz. ślubu oraz dary Ducha Świętego dla dzieci 

g. 18.00 + za Apolonię i Bronisława Osowickich oraz Lidię Cieniuch 
SOBOTA 

25.05.2019 
g. 7.15 Za parafian 

g. 16.00 
Mezowo 

O Boże błogosł. dla żyjących oraz radość wieczną dla zmarłych mieszkańców 
Mezowa 

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 
1) + za Elżbietę Pettka (4 r. śm.) 
2) + za Bolesława, Waleskę Arent i Czesławę 

g. 18.00 
1) + za Helenę Recław (2 r. śm.) 
2) + za Teresę Miłosz z okazji Dnia Matki 

VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 
26.05.2019 

 

g. 7.30 
1) + za rodziców Jadwigę i Ryszarda Krauze 
2) + za Gertrudę ( 2 r. śm.) 

g. 8.30 
Borcz 

+ za rodziców z obojga stron, rodzeństwo i Helenę Stubińską 

g. 9.30 
1) + za Joannę i Feliksa Sobisz 
2) + za Gertrudę i Benedykta 

g. 11.00 
1) + za Marię, Stanisława Karszny 
2) + za Stanisława Walaszkowskiego 

g. 12.15 
1) + za Pelagię Arendt (rocz. urodzin) 
2) O zdrowie i Boże błogosł., dary DŚ dla Grzesia z okazji 15 urodzin i całej 

rodziny  

g. 18.00 
1) + za Wandę Sitterlee z okazji Dnia Matki 
2) + za Alfonsa i Zofię Herbasz 


