Numer: 20/2015

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 17.05.2015 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 O łaskę wiary dla naszych dzieci i Boże błogosławieństwo dla rodzin - Matki
w Modlitwie
11.00 1)
2)

+ Anna, Stefania, Antoni, Leonard, zm. z rodz. Tabołów, Żuków
+ Jerzy Grączewski

12.30 1) + Waleria
2) + Marian Karchut (greg. 8)
19.00 1) + Stanisław, Marianna, Stanisława, Ludwik, Janina, Tadeusz, Anna, Stanisława
2) + Halina Jabłońska (30 dni po śmierci)
Poniedziałek: 18.05.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Marian Karchut (greg. 9)
Wtorek: 19.05.2015 r.
17.00 1)
2)

W intencji osób bierzmowanych i ich rodzin
+ Marian Karchut (greg. 10)

Środa: 20.05.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Marian Karchut (greg. 11)
Czwartek: 21.05.2015 r.
18.00 + Marian Karchut (greg. 12)
Piątek: 22.05.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Marian Karchut (greg. 13)
Sobota: 23.05.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Marian Karchut (greg. 14)
Niedziela: 24.05.2015 r.
8.30 + Stefania Kuzawińska (1 rocz. śm.)
9.30 + Joanna Woroniecka
11.00 + Marian
12.30 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 + Marian Karchut (greg. 15)

Wniebowstąpienie Pańskie
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości
w tekstach liturgicznych. Jest ono też
poręczeniem powtórnego przyjścia
Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty od was
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla
ostatecznego tryumfu dobra: powróci,
by oddać swemu Ojcu wszystko, by
zgromadzić wszystkich i wszystko w
Kościele. Wniebowstąpienie jest nie
tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale
także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia,
"przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z
Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. Warto podkreślić, że Pan Jezus
wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do
chwały ich uwielbione ciała.
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Liturgia słowa – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
I czytanie (Dz 1,1-11) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez
Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani:
Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im:
Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale
gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
II czytanie (Ef 1,17-23) Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na
podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z
martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim
innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I
wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia
wszystko wszelkimi sposobami.
Ewangelia (Mk 16,15-20) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te
znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.05.2015 r.
1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie gościmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Jarosława Wąsowicza SDB, który m.
in. od 5 lat organizuje Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną
Górę. Dzisiaj będzie też możliwość nabycia książki autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza „Moja Polska kibolska”.
2. We wtorek, 19 maja o godz. 1700 zostanie udzielony młodzieży w naszej parafii
sakrament bierzmowania. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. Abp. Andrzej
Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Tego dnia nie będzie Mszy św. o
godz. 1800. Nabożeństwo majowe będzie o godz. 1630. W poniedziałek 18 maja o
godz. 1930 zapraszam młodzież, która ma przystąpić do sakramentu bierzmowania
wraz z rodzicami do pomocy w przygotowaniu kościoła i terenu przykościelnego
do uroczystości.
3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej;
Apel Jasnogórski w sobotę bezpośrednio po Różańcu Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny; nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w
niedzielę o godz. 1830. W piątek Litania loretańska odmawiana jest przy figurze
Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane są
już dwa nabożeństwa maryjne nie ma nabożeństwa majowego.
4. Spotkania formacyjne: spotkania dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej, według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na parafialnej stronie internetowej; koło plastyczne w sobotę, 16 maja o godz. 1100.
5. W maju obchodzić będziemy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystości: 24 maja
(niedziela) o godz. 1230 – odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. Próby dzieci odbędą się
19 i 22 maja, tj. wtorek i piątek, o godz. 1930. We wtorek na próbę zapraszamy również
rodziców dzieci. Możliwość spowiedzi św. dla dzieci w piątek 22 maja od godz. 17 00 do 1745.
31 maja (niedziela) o godz. 1100 i 1230 – udzielony zostanie sakrament I Komunii Świętej.

6. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2000 zł. Dzisiaj przed kościołem zbierane są datki na pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Za każdą pomoc Bóg zapłać.

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Wacława Rokoszewskiego. Niech spoczywa w pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
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