29 MAJA – PONIEDZIAŁEK
6:30 +Alicja Zalecka- m-c po śmierci
7:00 +Lucjan Kłosek gr. 29
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 Władysław, Irena, Jarosław
30 MAJA - WTOREK
6:30 O pomoc, opiekę Bożą
i błogosławieństwo dla Tadeusza
7:00 + Lucjan Kłosek gr. 30
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Marian Pawłowski- 30 rocz. śmierci
i za zmarłych rodziców,
rodzeństwo oraz za Helena i Józef Puszko
i zmarli z ich rodzin
31 MAJA - ŚRODA
6:30 + Robert Możejko
7:00 + Elżbieta Kutkowska- kolejna rocz.
śmierci i zmarły Tadeusz
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy/
Nabożeństwo Majowe
18:00 W intencjach z Nowenny
1 CZERWCA – CZWARTEK
6:30 +Wilhelm Godlewski – gregorianka 1
7:00 O łaski potrzebne dla Adriana
i Rafała
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Krystyna Matysiak- 1 rocz.
Śmierci

2 CZERWCA – PIĄTEK
6:30 + Maria, Anna, Edward i Ludwik
Nowakowscy
7:00 + Wilhelm Godlewski- gr. 2
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Henryk Jagielski- 15 rocz.
śmierci , Stanisława i Jan oraz za
zmarłych z rodziny Bolestów
3 CZERWCA – SOBOTA
6:30 + Wilhelm Godlewski gr. 3
7:00 + Kazimierz Hryniewicz- 10 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
16:00 Ślub
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 WOLNA INTENCJA
4 CZERWCA – NIEDZIELA
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7:00 + Stanisław i Genowefa
Jasiulewiczowie i za zmarłych z rodziny
Jasiulewicz i Tunkiewicz
7:00 + Wilhelm Godlewski gr.4
8:30 + Wacław Żuk – kolejna rocznica śmierci
i Jadwiga Żuk
10:00 + Waldemar, Adam i Danuta
Gnieciak, zmarli z rodziny Gnieciak
i Grochowskich
11:30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże , opiekę
M. Najśw. i zdrowie dla dzieci i wnuków
13:00 W intencji kapłanów a zwłaszcza
neoprezbiterów, a także o powołania

kapłańskie, misyjne i zakonne.
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Ryszard Puchalski- 1 rocz.
śmierci, Maria i Weronika oraz Zofia Urban
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NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Czyt.: Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23;
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 28, 16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich
i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

GDY PRZYCHODZĄ WĄTPLIWOŚCI...
Wraz z apostołami udajemy się na górę, aby być świadkami
wniebowstąpienia Jezusa. Nie jest to scena jedynie
historyczna. Obietnica, jaka tam została złożona, i misja, jaką
otrzymali uczniowie, trwają do dziś w życiu wspólnoty
Kościoła oraz każdego chrześcijanina. Wniebowstąpienie jest
ostatnim wydarzeniem z ziemskiego życia Jezusa. W istnieniu
wspólnoty apostolskiej zamyka jeden etap, a otwiera nowy,
który nastąpi wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Ten rodzący
się do życia Kościół wciąż jest jeszcze bardzo słaby. Wielu
spośród uczniów nadal wątpi w zmartwychwstanie.
Nie dowierzają, że ten, który im się ukazuje, to Jezus z Nazaretu, za którym
pewnego dnia zdecydowali się pójść i na którego śmierć patrzyli. Odchodzący do
domu Ojca Jezus pozostawia im zadanie: mają nauczać wszystkie narody
i udzielać im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Otrzymują też władzę
rozgrzeszania. Ich trwająca wciąż niepewność zostanie rozwiana za dziesięć dni,
kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymają w wieczerniku Ducha Świętego.
Syn Boży obiecuje uczniom, że pozostanie z nimi przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata. Zapewnienie to trwa po dziś dzień i rozciąga się na wciąż
doświadczalną Jego obecność w życiu Kościoła i każdego człowieka. Jeśli czasem
mamy wątpliwości i zastanawiamy się nad tym, czy aby Bóg nas nie opuścił,
warto przypominać sobie słowa obietnicy złożone uczniom Pańskim w dniu
wniebowstąpienia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Czy jest możliwe, aby Bóg nie dotrzymał obietnicy?
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1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: Teresa Adamczyk.
Polećmy zmarłych miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….
2. Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona
już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32). Tłumaczył im,
że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej
z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby
wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego
dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek. Moc do tej wędrówki czerpiemy
z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii.
3. Dzisiaj, o godz. 6:30, wyruszyła tradycyjna Piesza Pielgrzymka Gwiaździsta do Świętej
Lipki, gdzie Uroczysta Suma Odpustowa będzie odprawiona o godz. 11:00.
4. Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską
niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się
o jego rychłą beatyfikację.
5. W najbliższy czwartek rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana
Jezusa. Codziennie o godz. 17:30 będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe.
6. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, będziemy modlić się
o czyste i dobre serca dla dzieci, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych
czasach.
7. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek miesiąca. Wspólnota Krwi Chrystusa
zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej
od godz. 17:30. W sobotę Wspólnota Radia Maryja zaprasza na modlitwę
od godz. 17:00.
8. W maju w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, 1 para zawarła związek małżeński,
7 osób zmarło, 11 osób skorzystało z odzieży używanej w ramach Akcji Charytatywnej,
14 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii. Za troskę o naszą wspólnotę składamy
serdeczne podziękowanie.
9. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak
zwane Zielone Świątki. Warto pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to
ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź
i Komunię św. wielkanocną.
10. Siostry Misjonarki organizują w dniach 5-7 lipca pielgrzymkę: Kraków - Łagiewniki Częstochowa. Zapisy w kancelarii lub w klasztorze przy ul. Zamkowej, koszt 160 zł.,
szczegółowy program w gablocie.

