9 maja - PONIEDZIAŁEK

18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 13

6:30 + Marek Krzysztofik 12 rocz. śmierci,
14 maja - SOBOTA
Stanisław Krzysztofik i dziadkowie
6:30 + Za zmarłych z rodziny Dec, Czerniak
7:00 + Maria Borsuk 13 rocz. śmierci
18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 9 i Małmygo
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 14
18:00 + Paweł Kołakowski 1 rocz. śmierci
10 maja - WTOREK
6:30 + Genowefa Górska 2 rocz. śmierci,
15 maja - NIEDZIELA ZESŁANIA
za rodziców, rodzeństwo i bratanków
DUCHA ŚWIĘTEGO
Hajdukiewiczów
7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 10 7:00 + Franciszek Kwiatkowski 26 rocz.
śmierci oraz zmarli z rodziny: Zofia,
18:00 + Czesław Szukis 10 rocz. śmierci,
Jadwiga, Mirosław, Wiesław i Walenty
rodzice z obojga stron i Łukasz Bojarski
8:30 Józef Żwirko 27 rocz. śmierci i za
11 maja - ŚRODA
zamarłych rodziców: Emilia i Józef Żwirko
6:30 + Helena i Antoni Łatunowicz
oraz Izabela i Józef Olenkowicz
w kolejną rocznicę śmierci
10:00 + Kazimierz Ficek 2 rocz. śmierci
7:00 W Intencji Anny i Karola w kolejną
oraz rodzice Adela i Aleksander
rocznicę ślubu i w intencji ich córek
i Władysław Górny, Katarzyna Krupa
18:00 W intencjach z nowenny
10:00 + Zbigniew Karbownik- gregorianka 15
18:00 + Zbigniew Karbownik regorianka 11 11:30 Rocznica I KOMUNII ŚWIĘTEJ
13:00 + Zofia, Szymon, Henryk, Ryszard
12 maja - CZWARTEK
Supranowiczowie oraz Krzysztof Winiarski
6:30 + Wiesław Maliński m-c po śmierci
i Krystyna Winiarska
7:00 + Jan Każarnowicz 7-my miesiąc po
13:00 O Błogosławieństwo Boże, zdrowie
śmierci i za zmarłych z rodziny
i moc Ducha Świętego w pracy duszpaster18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 12 skiej dla Ks. Prałata Zygmunta Klimczuka
opiekuna Wspólnoty Krwi Chrystusa
13 maja - PIĄTEK
18:00 + Anna 23 rocz. śmierci, Czesław
6:30 + Feliksa Ambrosewicz m-c po śmierci Łuszcz i z rodziny Łuszcz i Nowosad oraz
7:00 + Krystyna Strumiłowska 8 rocz.
Wiesław Bernchard- 27 rocz. śmierci
śmierci i Wincenty Andruszkiewicz
i Jan-Waldemar Kalinowski
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NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 24,46-53
Jezus powiedział do swoich
uczniów: Tak jest napisane:
Mesjasz

będzie

cierpiał

i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie

grzechów

narodom,

wszystkim

począwszy

od

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostańcie w mieście,
będziecie

uzbrojeni

aż

mocą

z wysoka. Potem wyprowadził
ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał
się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc
i błogosławiąc Boga.

GDZIE ZACZYNA SIĘ NIEBO?
Chrystus Pan wypełnił wolę Ojca do końca
i wśród radości i chwały wstępuje dziś do
nieba. Wskazuje nam kierunek. A czy my
tęsknimy za niebem? Czy ono nas pociąga
tak, że budząc się rano, chcemy, aby dziś
p rz yszed ł

o st ate czn ie

Chrystu s?

Możemy zapytać, jakie jest niebo, skoro
nawet „oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg”?
Jeżeli potrafimy zachwycić się pięknem
natury tu na ziemi, która przecież jest
skażona grzechem pierworodnym, to jak
piękna musi być natura doskonała, czysta.
Jak piękne muszą być inne galaktyki, cały wszechświat, który stworzył Pan Bóg
z miłości do człowieka. A czy może być niebo już tu na ziemi? Pan Jezus
powiedział uczniom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!”. A także: „W imię
moje złe duchy będą wyrzucać, węże brać będą do rąk, na chorych kłaść będą
ręce, a ci odzyskają zdrowie” (por. Mk 16,15-18). Zostawił obietnicę, iż mocą
Ducha Świętego, mocą świętego Imienia Jezus, Jego uczniowie jeszcze większe
cuda mogą czynić. Warunek jest jeden: trzeba głosić światu Ewangelię. Niosąc
drugiemu Jezusa, niesiemy mu niebo. Mówiąc mu o miłości Bożej, zbliżamy go
do nieba. Podczas Mszy Świętej niebo schodzi na ziemię. Przyjmując Boga
w komunii św., przyjmujemy niebo do siebie. Czy w to wierzysz? Czy potrafisz się
tym cieszyć i tęsknić za tym? Jeżeli tak, to dla ciebie niebo zaczyna się już tu na
ziemi. Mężowie galilejscy, idźcie i głoście! Świat czeka na radość Ewangelii.

1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że
Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam na nas
wszystkich oczekuje.
2. Dzisiaj o godz. 13:00 odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Dzieci pierwszo-komunijne będą uczestniczyły razem z rodzicami
i rodzeństwem podczas Białego Tygodnia w nabożeństwie majowym i Mszy
świętej wieczornej.
3. Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro została
przeniesiona uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
4. W piątek przypada 99 rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35
rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP
Fatimskiej.
5. Uczniów klas trzecich, którzy w przyszłą niedzielę o godz. 11:30 będą
obchodzili Pierwszą Rocznicę Komunii Świętej, zapraszamy z rodzicami
i rodzeństwem w sobotę od godz. 16:00 do spowiedzi świętej.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 odbędzie się
w domu parafialnym spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania.
7. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, która kończy Okres Wielkanocny, a tym samym czas Komunii
Świętej wielkanocnej.
8. W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek św. Stanisław, biskup i męczennik, patron naszej Ojczyzny,
dbający o powierzonych sobie wiernych, wspomagający ubogich
i niewahający się wypomnieć królowi Bolesławowi Śmiałemu jego grzesznego
postępowania;
- w sobotę św. Maciej, wybrany do grona dwunastu Apostołów po zdradzie
Judasza, męczennik.
9. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Czesława Jankun i Bolesław
Waluk. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

