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Jestem z wami
aż do końca świata

Od duszpasterzy - Przemysław Budziński SAC

Wstąpił do nieba
Dzisiejsza
niedziela to przeżycie tajemnicy wniebowstąpienia Chrystusa, to
co każdego tygodnia
wypowiadamy w Credo – wyznaniu wiary
- „wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy
Ojca”. Papież Franciszek skomentował
to wydarzenie: „Zostaje On na zawsze Bogiem-z-nami - Emmanuelem i nie zostawia
nas samymi, a my mamy być świadkami Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
w codziennym życiu”. Co daje nam Chrystus w darze Wniebowstąpienia?
Chyba każdy z nas w swoim życiu pragnie usłyszeć słowa od drugiej osoby: „jestem z tobą”, „możesz na mnie zawsze
liczyć”, „dzwoń o każdej porze”. Każdy potrzebuje wsparcia drugiej osoby. Dzisiejsza
niedziela z jednej strony można powiedzieć
„opuszczenia” – bo Jezus wstępuję do nieba,
z drugiej „trwającej relacji” – bo Chrystus
zapewnia Ciebie i mnie: „A oto Ja jestem
z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata”.
Słyszysz dzisiaj te słowa w swoim sercu?
Bóg który mówi do Ciebie – „jestem z Tobą”.
Odchodzi do Ojca i zasiądzie po Jego Prawicy, a jednak zostaje z nami. Jak zostaje? Mamy do Niego nieustanny przystęp
poprzez swoją modlitwę, poprzez relację
z Nim. Warto zadać sobie pytanie, czy dbam
o tę relację? Czy się o nią troszczę? Czy ją
pielęgnuję? Dzisiejsza ewangelia skłania
mnie do refleksji: Chrystus jest ze mną, ale
czy ja jestem z Chrystusem? Czy naprawdę
wziąłem/ wzięłam Jego Słowo do serca.
Powołaniem ludzi wiary jest miłość,
a ona jak wiemy mnoży się przez dzielenie
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się nią z innymi. Dlatego Jezus daje swoim uczniom nakaz misyjny „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem”. W naszej wierze nie możemy
poprzestać tylko na braniu czegoś z wiary
dla siebie. Każdy z nas jest powołany, aby
nieść tę Dobrą Nowinę drugiemu. Mamy
być świadkami Chrystusa ukrzyżowanego
i chwały Jego zmartwychwstania.
Możemy zadawać sobie pytanie jak to
mamy czynić w naszym życiu? Odpowiedź
usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „… ale
gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż
po krańce ziemi”. O tym słyszeliśmy również w minioną niedzielę i w ewangeliach
z dnia, obietnica Ducha który będzie nas
umacniał. Przyzywaj swoim sercem mocy
Jego Ducha!
Już za tydzień będziemy przeżywać niedzielę Zesłania Ducha Świętego, czas kiedy
mocniej wołamy o Jego dary w naszym życiu. Zapraszam Ciebie abyś przygotował/
przygotowała się do tego dnia, aby Twoje serce zapragnęło jeszcze głębszej relacji z Nim, Tym który ma „wszelką władzę
w niebie i na ziemi”. Aby Twoje serce pragnęło wierzyć pomimo, pomimo codziennych trudów, pomimo „milczenia Boga”,
pomimo „utraty Go z oczu”. ON JEST
Z NAMI PO WSZYSTKIE DNI AŻ DO
SKOŃCZENIA ŚWIATA!.
Zapraszam Ciebie do osobistej modlitwy:
Panie Jezu, który wstępujesz do nieba, daj
mi słyszeć moim sercem nieustannie Twoje
zapewnienie, że jesteś ze mną po wszystkie
moje dni. Wyznaję, że jesteś Emanuelem mojego życia; Bogiem ze mną. Amen
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Z duchowości pallotyńskiej

Dla naśladowania Maryi
Maryja, Córka Ojca Przedwiecznego, wzywa nas, byśmy Ją naśladowali
jako Córkę; i przypomina, że tu, na
ziemi mamy wspólną naszą Matkę, tj.
Kościół, któremu winniśmy respekt,
szacunek, uległość i posłuszeństwo.
Kiedy naśladujemy Maryję, jako
Córkę, Ona przypomina nam, że Kościół - Matka nasza zasługuje na nasz
szacunek, na nasze posłuszeństwo i na
naszą uległość, bo za niewidzialną Głowę i Założyciela ma On Jezusa] C[hrystusa], bo jest Święty przez sakramenty
i przez święte członki, bo jest Apostolski z racji podawanej nam nauki, bo
jest Oblubienicą J[ezusa] C[hrystusa].
Maryja wreszcie w naśladowaniu
siebie, jako Córki, chce nas widzieć doskonałymi, aby w Królestwie szczęścia
oglądać nas pełnymi tej chwały, jakiej
dostępują synowie Kościoła, którzy Go
respektują, szanują i słuchają, i którzy
ulegli są tej wspólnej Matce naśladowców Boskiego Zbawiciela.
Najświętsza Maryja, Matka Słowa
Przedwiecznego, wzywa nas, abyśmy Ją
naśladowali jako Matkę, przypominając miłościwie, że możemy Ją naśladować, troszcząc się o pomnażanie liczby
synów Kościoła przez nasze modlitwy
i nasz dobry przykład. Tym bowiem
sposobem mnożyć się będą bracia Jezusa, wśród których On jest Pierworodnym.
Najśw. Maryja przypomina, że
zwłaszcza my, należący do świętego
Miasta Rzymu, jesteśmy wśród wszystkich katolików całego świata, bardziej
niż ktokolwiek inny, obowiązani naNr 19 (822) rok XXVIII 24.05.2020

śladować Ją jako matkę, ponieważ oczy
wszystkich zwrócone są na nas, i u nas
spodziewają się oglądać dzieła naszej
wiary.
Maryja wreszcie pobudza nas, byśmy Ją naśladowali jako Matkę przez
przywodzenie nam na pamięć wysokich miejsc chwały, przygotowanych
dla wszystkich naśladowców jej Syna
w przybytku chwały dla tych wszystkich, którzy przez dobry przykład,
przez modlitwy i wszelkim sposobem,
właściwym naśladowcom jej Syna, oddawali się gorliwie przymnażaniu Kościołowi jego nowych synów.
św. Wincenty Pallotti

Maryja Matka Kościoła
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Poznać Słowo Boże

Liturgicznie
Czytania mszalne na Niedzielę,
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy
Uroczystość Wniebowstąpienia Pań- stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił
skiego, rok A, 24 maja 2020 r.
też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był
z nami tu na ziemi, On sam stwierdza
I czytanie (Dz 1, 1-11)
tymi słowami: "Nikt nie wstąpił do nieUniósł się w ich obecności w górę
ba oprócz Tego, który z nieba zstąpił
- Syna Człowieczego, który jest w niePsalm (Ps 47 (46))
bie".
Pan wśród radości wstępuje do nieba
To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności: On jest naszą GłoII czytanie (Ef 1, 17-23)
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy wą, a my Jego Ciałem. Tak więc nikt
nie wstąpił do nieba, jak tylko On, bo
i my Nim jesteśmy dzięki temu, że stał
Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)
się Synem Człowieczym dla nas, a my
Alleluja, alleluja, alleluja
synami Bożymi przez Niego.
Tak więc mówi Apostoł: "PodobEwangelia (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie nie jak jedno jest ciało, choć składa się
z wielu członków, a wszystkie członki
i na ziemi
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno
ciało; tak też jest i z Chrystusem". Nie
Rozważanie:
Chrystus już jest wyniesiony po- jest powiedziane: "Tak też jest z Chrynad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, stusem", lecz: "Tak też jest i z Chrystuilekroć my, Jego członki, doznajemy sem". Chrystus więc ma wiele członutrapień. On sam daje tego dowód, gdy ków, ale jedno Ciało.
Chrystus zstąpił z nieba przez miłowoła z niebios: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?", oraz: "Byłem sierdzie i wstąpił tylko On sam, a my
w Nim przez łaskę. I tak tylko Chrystus
głodny, a daliście Mi jeść".
Czemuż to i my tak nie wysilamy się zstąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez
tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei to nie utożsamiamy bynajmniej Chryi miłości, które łączą nas z Nim, z Nim stusa, jako Głowy, z Jego Ciałem, lecz
też radować się pokojem niebios? stwierdzamy nierozdzielną jedność
On, który tam przebywa, jest również Ciała z Jego Głową.
i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam
Kazanie św. Augustyna, biskupa
razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest
w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać
tak jak On, jednakże możemy tam być
naszą miłością, ale w Nim.
4
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Czytania mszalne na VI Niedzielę my, którzy byliśmy suchym drzewem,
Zesłania Ducha Świętego, rok A, 31 nie wydalibyśmy owoców życia bez
deszczu zesłanego z woli niebios.
maja 2020 r.
Nasze ciała przez obmycie w wodzie
chrztu otrzymały dar jedności, dzięki
I czytanie (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem któremu staną się niezniszczalne, dusze
zaś zjednoczył Duch Święty.
Świętym
Na Panu spoczął Duch Boga, "Duch
mądrości i rozumu, Duch rady i męPsalm (Ps 104 (103))
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię stwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga". Pan
zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając
Albo: Alleluja
z niebios Pocieszyciela na całą ziemię,
tam właśnie, "gdzie szatan, wedle słów
II czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica". Ta ożywcza rosa Boża jest nam
konieczna, abyśmy nie zostali spaleni
Ewangelia (J 20, 19-23)
i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy
Weźmijcie Ducha Świętego
oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu
Rozważanie:
Po wniebowstąpieniu Pana, jak to swoją własność, to jest człowieka, który
podaje święty Łukasz, w dniu Pięć- wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się
dziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch wzruszył, opatrzył jego rany i za niego
Święty, który ma władzę nad wszyst- dał dwa królewskie denary. A my, któkimi narodami, aby wprowadzić je do rzy otrzymaliśmy przez Ducha ŚwięteŻycia i aby otworzyć Nowe Przymierze. go obraz i napis Ojca i Syna, mamy poDlatego wszystkimi językami śpiewa- mnożyć denar nam dany i pomnożony
li oni wspólnie hymn ku chwale Boga, zwrócić naszemu Panu.
a Duch Boży łączył w jedno oddalone
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa
od siebie ludy i składał Ojcu w darze
pierwociny ze wszystkich narodów.
Tego Ducha Świętego Pan obiecał
nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas
przygotował dla Boga. Jak bez wody nie
da się zaczynić suchej mąki i wyrobić
z niej jednego ciasta i jednego chleba,
tak i my nie możemy stać się jedno
w Jezusie Chrystusie bez wody, która
przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak
Nr 19 (822) rok XXVIII 24.05.2020
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100-lecie urodzin Jana Pawła II

List do dzieci
W roku setnych urodzin św. Jana
Pawła II chcemy we fragmentach
przypomnieć jego nauczanie i zachęcić
do zgłębiania go w osobistej lekturze.
Dziś fragment Listu do dzieci, jako że
Dzień Dziecka już za chwilę.
„Dla ilu dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem duchowej
siły, czasem wręcz bohaterskiej!
Jakże nie wspomnieć na przykład
tych świętych chłopców i dziewcząt
z pierwszych wieków, jeszcze dzisiaj
znanych i czczonych w całym Kościele? Wystarczy tu przypomnieć św.
Agnieszkę, która żyła w Rzymie, św.
Agatę, umęczoną na Sycylii oraz św.
Tarsycjusza - chłopca, którego słusznie
można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż wolał poświęcić życie niż
oddać Pana Jezusa, którego przenosił
pod postacią chleba.
I tak, poprzez wieki aż do naszych
czasów nie brak dzieci, nie brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus
okazuje im szczególne zaufanie, tak
również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz
czyniła małe dzieci
powiernikami swej
matczynej troski.
Przypomnijcie sobie św. Bernadettę
z Lourdes, dzieci
z La Salette, czy też
już w naszym stule6

ciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy.
(…) pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie
tylko sprawy waszej rodziny, ale także
wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw,
które chcę wam polecić.
Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić,
ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele
miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć
w pokoju.
Wiecie dobrze, że miłość i zgoda
budują pokój, a nienawiść i przemoc go
rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość,
a lękacie się wszelkiej nienawiści.
Dlatego Papież może liczyć na to, że
spełnicie jego prośbę, że dołączycie się
do jego modlitwy o pokój na świecie
z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach.”
Watykan, 13 grudnia 1994 r.
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Święcenia pallotyńskie 2020 r.

Duch służby

W niedzielę 24 maja święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. bp Adriana Galbasa SAC przyjął Ks. Jan Jabłuszewski.
Ze względu na stan epidemii nie stało
się to jak zwykle w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie.
Życzymy ks. Janowi obfitości Bożego błogosławieństwa oraz pełnego
miłości ducha służby. Niedawno sam
pięknie pisał o nim do seminaryjnego
pisma.

„Wiele instytucji świeckich posługuje
się licznymi hasłami i sloganami, które mają przykuć uwagę potencjalnych
klientów i interesantów. W naszym pallotyńskim życiu musimy uczyć się każdego dnia, że "większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego", "zbawienia
dusz", "zniszczenia grzechu" i "nieskończonej chwały Bożej" nie zdobędziemy
reklamą i hasłami, pięknym zapisem
w naszym prawie czy pobożnymi życzeniami. Ideały, które nas inspirują i które
wskazał św. Wincenty Pallotti możemy
osiągnąć jedynie przez realizację zobowiązań, które każdy pallotyn przyjął na
siebie w dniu pierwszej konsekracji. Realizację każdego z sześciu przyrzeczeń.
Wsród nich widnieje "duch służby
w miłości Chrystusa Pana". Przed oczyma staje nam Chrystus, który "nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz aby służyć".
Duch służby nie jest tylko zwykłym wypełnianiem powierzonych obowiązków
zgodnie z dekretem Wyższego Przełożonego, ale jest to wypełnianie ich z miłością i pasją, z jakimi Chrystus spełniał
swoje posłannictwo na ziemi.
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Przyrzeczenie ducha służby powinno charakteryzować się w życiu każdego pallotyna poszukiwaniem tych,
którzy są z dala od Chrystusa, ale i sposobów na dotarcie do nich.
Sposobów na rozpalanie wiary i miłości w sercach ludzkich, często ostygłych i oschłych wskutek niewiary,
utraty nadziei, bądź spotkania z człowiekiem, który zbytnio służbą na rzecz
bliźniego się nie trudził.
Duch służby jest wyzwaniem. Wyzwaniem szczególnie wobec tych,
którym ciężko służyć ze względu na
oschłość i niewdzięczność. Jest wyzwaniem w przestrzeni wspólnotowej,
parafialnej, osobistej. Nie oznacza on
nadmiernego aktywizmu. Duch służby
powinien wpływać z osobistej relacji
z Chrystusem każdego pallotyna.
Wtedy tylko można mówić o duchu
służby w miłości Chrystusa Pana, gdy
wypływa on z osobistego spotkania ze
Zbawicielem w codziennej Eucharystii, rozmyślaniu, Liturgii Godzin (dla
duchownych), adoracji i pallotyńskich
modlitwach, które gromadzą nasze
wspólnoty.
Jest to nieustanne wyzwanie, podjęcia i realizacji którego sobie i wszystkim moim Współbraciom życzę, ad infinitam Dei gloriam!”
dk. Jan Jabłuszewski SAC
za: Nasz Prąd, nr 94/2019
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24 maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś przeżywamy uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku.
W dzisiejszą uroczystość wyznajemy
wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by
przygotować dla nas miejsce i tam na
nas wszystkich oczekuje. Niech każdy
dzień naszego życia będzie radosnym
przygotowaniem się do spotkania z Bogiem Ojcem w Niebie.
2. Dnia 24 maja w kościele obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Z inicjatywy papieża
Benedykta XVI tego dnia modlimy się
za Kościół w Chinach.

Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że
Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się
wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.
7. W sobotę 30 maja będzie przeżywać uroczystość Królowej Apostołów,
jest to święto patronalne naszego zgromadzenia. Tego dnia, w naszej świątyni br. Marcin Woźniczka SAC odda się
na zawsze Bogu, składając akt wieczystej konsekracji. Z uwagi na epidemię,
w liturgii będą mogli uczestniczyć tylko
zaproszeni goście. Pamiętajmy o Nim
w naszych modlitwach! Uroczystość ta
będzie transmitowana. Odpowiednie
informacje pojawią się na naszej stronie internetowej i Facebooku.

3. Trwa miesiąc maj, codziennie
w dni powszednie o godz. 18:40 odmawiamy litanię loretańską oraz w tym
8. W przyszłą niedzielę, 31 maja,
tygodniu nowennę do Ducha Świętego. W niedzielę, litanię odmawiamy po przypada uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.
Mszy św. o godz. 17:00.
4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie
wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan
Bóg powołał już do siebie.
5. W minioną sobotę w Warszawie
dk. Łukasz Sobolewski SAC, który odbywał praktykę w naszej parafii, przyjął
święcenia kapłańskie. Mszę św. z błogosławieństwem prymicyjnym, odprawi w naszym kościele w środę 27 maja,
o godz. 19:00.

9. Dziękujemy za ofiary składane do
skarbony umieszczonej z tyłu kościoła i za składkę przekazywaną w tym
czasie na konto parafialne w związku
z niemożliwością złożenia jej podczas
Mszy św. Wyrażamy wdzięczność Parafianom i Gościom za okazywaną życzliwość i troskę o funkcjonowanie naszej
Parafii w czasie epidemii. Wielkie Bóg
zapłać.

Wszystkim parafianom i gościom
życzymy
wiele dobra i Bożego błogosła6. W czwartek, 28 maja, przypada
wieństwa
w nadchodzącym tygodniu.
39. rocznica śmierci sługi Bożego kard.
8
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Z archidiecezji

Zmniejszenie ograniczeń

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec zmniejszania ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach
religijnych
Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym
w Polsce. Z wdzięcznością myślimy
o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej
aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym
decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.
W tym kontekście bardzo ważna
i potrzebna jest decyzja o kolejnych
złagodzeniach obostrzeń, dotyczących
udziału wiernych w zgromadzeniach
religijnych, podobnie jak to ma miejsce
w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła
przywracania zwyczajnej aktywności
w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana
w Jezusie Chrystusie.
W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi
wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli
się duchowo oraz za pośrednictwem
środków masowego przekazu z liturgią
sprawowaną w kościołach – odczuwali
wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.
Wobec zapowiedzianej wczoraj
możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby
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osób, zachęcam wszystkich wiernych,
aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili,
przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie
wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni
powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.
Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół
ograniczeń. Jednocześnie zachęcam
księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do
aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań
katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy
mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.
Wszystkich Polaków, a zwłaszcza
chorych, samotnych i cierpiących oraz
tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
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25 - 31 maja 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020
6.30 Za śp. Irenę Grześkowiak w 8. rocznicę śmierci, o Boże Miłosierdzie i życie
wieczne
7.30 Za śp. Józefę i Stanisława Cegłowskich,
z prośbą o radość życia wiecznego
15.00 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
19.00 W intencji Urszuli z okazji Dnia Matki,
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski –
intencja od córki Renaty
WTOREK 26.05.2020
6.30 Za śp. Bożenę Kowalewską i Longinę
Jagielską , z prośbą o szczęśliwe życie
wieczne
7.30 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
15.00 Za śp. Stefanię i Ewę, z prośbą o łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Mamę Melanię Latosi, z prośbą
o szczęśliwe życie wieczne – z wdzięcznością za dar życia – intencja od dzieci
z rodzinami
ŚRODA 27.05.2020
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 Za zmarłych z Rodziny Raciborskich:
śp. Rodziców: Michalinę i Wiesława; śp.
braci: Juliusza i Miłosza oraz za śp. wuja
Edwarda Kreizy, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie wieczne – od syna i brata
Ireneusza
15.00 Za śp. Wiesława Buczowskiego w rocznicę śmierci, o Boże Miłosierdzie i dar
Nieba
19.00 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
CZWARTEK 28.05.2020
6.30 Dziękczynna za dar Chrztu Świętego
i w rocznicę poświęcenia się Jezusowi
przez Maryję, z prośbą o dalszą opiekę
i Boże błogosławieństwo
7.30 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
15.00 Za śp. Rodziców: Janinę i Aleksego,
z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
19.00 Za śp. Agnieszkę Falak w 10. rocznicę
śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny, z prośbą o życie wieczne
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PIĄTEK 29.05.2020
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 O Boże Miłosierdzie dla zmarłych z Rodzin: Dasik i Pastyra
15.00 Za śp. Grzegorza Woźniaka i za śp. Feliksa Woźniaka, z prośbą o dar Nieba
19.00 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
SOBOTA 30.05.2020
6.30 Za śp. Elżbietę Jóźwiak; za śp. Walerię i Jana Jóźwiaków, z prośbą o pokój
wieczny
7.30 Za śp. Zygmunta Skolimowskiego – greg.
15.00 W intencji Joanny z okazji Imienin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Intencje zbiorowe
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO – 31.05.2020
8.00 Za śp. Rodziców: Hilarię i Leona Wróż,
za śp. Dziadków: Mariannę i Leona Molik, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę
Nieba
9.30 Dziękczynna za 10 lat udanego małżeństwa przepojonego miłością Doroty
i Jarka
11.00 Za śp. Rodziców: Helenę i Kazimierza
Bielawskich i za zmarłych z Rodziny,
z prośbą o pokój wieczny
12.30 W intencji Pauliny i Łukasza w 12.
rocznicę sakramentu małżeństwa i w intencji Aleksandry w 60 rocznicę Urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże
błogosławieństwo
16.00 W intencji Ewy i Darka w 10. rocznicę
ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
17.00 Za śp. Anielę Klebusz, z prośbą o Boże
Miłosierdzie i szczęśliwe życie wieczne –
intencja od córki z rodziną
19.00 Za śp. Pawła Datkiewicza, o zbawienie
duszy – intencja od siostry z mężem
i Beaty, Macieja i Gerarda z rodzinami

Nr 19 (822) rok XXVIII 24.05.2020

1- 7 czerwca 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 Za śp. Janinę Lijewską i za zmarłych
z rodziny, o Boże Miłosierdzie i dar
Nieba
15.00 Za śp. Mariolę Jedynak, z prośbą o zbawienie duszy – od mamy i siostrzeńca
Bolesława
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
WTOREK 02.06.2020
6.30 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
7.30 W intencji Parafian
15.00 W intencji Piotra z okazji Urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
19.00 BIERZMOWANIE lub W intencjach
Grupy św. Ojca Pio
ŚRODA 03.06.2020
6.30 Za śp. Krystynę , z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
7.30 Za śp. Henryka Rybczyńskiego i za zm.
z Rodziny, o Miłosierdzie Boże i łaskę
Nieba
15.00 W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia
Maryja i TV Trwam
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
CZWARTEK 04.06.2020
6.30 Z prośbą o dar nowych powołań, kapłańskich, zakonnych i misyjnych
7.30 Za śp. Teresę Dzierla, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba - intencja od
przyjaciół
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Za śp. Teresę Dzierla, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
PIĄTEK 05.06.2020
6.30 W intencji Dobrodziejów
7.30 Za śp. Wiesławę Grajkowską i za zmarłych z rodziny, o Boże Miłosierdzie
i dar Nieba
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15.00 W intencji Eweliny i Marcina w 6.
rocznicę sakramentu małżeństwa,
z wdzięcznością za dar życia córek i za
wszelkie otrzymane łaski, z prośbą
o łaskę żywej wiary
19.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
SOBOTA 06.06.2020
6.30 Za śp. Krystynę Grzybowską w 6.
rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego w Królestwie Miłosiernego Boga
7.30 Intencja wynagradzająca za zniewagi
i bluźnierstwa, którymi obrażane jest
Niepokalane Serce Maryi
15.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
19.00 Intencje zbiorowe
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 07.06.2020
8.00 W intencjach Wspólnoty Żywego
Różańca
9.30 Za śp. Barbarę i Marcelego Ofierzyńskich i za zmarłych z Rodzin: Ofierzyńskich i Pietrzykowskich, z prośbą
o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
11.00 Za śp. Zygmunta Sierpowskiego – greg.
12.30 Za śp. Macieja Zielińskiego, o Boże
Miłosierdzie i łaskę Nieba – intencja
od żony Elżbiety
16.00 W intencji Aleksa z okazji 25. rocznicy
Urodzin, z podziękowaniem Opatrzności Bożej za opiekę, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
dla całej Rodziny
17.00 O pokój wieczny dla śp. Mariana Janickiego oraz Marka i Barbary Kabacińskich
19.00 Za śp. Zbigniewa Bednarka w 4.
rocznicę śmierci – intencja od żony
i córek
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