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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 01.06.2014 r. 

8.00 + Stanisław, Ewa Leszczyńscy; + Stanisław, Jadwiga, Andrzej, 
Jadwiga Chruslińscy 

9.30 1) + Irena, Adolf 

2) + Stefania Kuzawińska (intencja od Żywego Różańca) 

11.00 + Jan Wójcikowski (33 rocz. śm.), + Zuzanna Wójcikowska 

12.30 Rocznica I Komunii Świętej 

19.00 W intencji Julii z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Święte-
go oraz łaski potrzebne w kontynuowaniu nauki szkolnej  

Poniedziałek: 02.06.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Helena Witecka (30 dni po śmierci) 

Wtorek: 03.06.2014 r. 

18.00  

Środa: 04.06.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie,  którego po-
trzebują, by godnie żyć - II Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 05.06.2014 r.  

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Róża 
Żywego Różańca 

Piątek: 06.06.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadec-
twu wiary wierzących - III Róża Żywego Różańca 

Sobota: 07.06.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Za parafian 

Niedziela: 08.06.2014 r.  

8.00  

9.30 O błogosławieństwo Boże dla Bogumiła z okazji urodzin i imienin. Z 
prośbą, aby Maryja Matka Boga i ludzi prowadziła Go przez życie 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 50 urodzin Patryka z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i pomyślność w życiu dla Niego oraz powierzając Go 
opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

12.30 Msza św. dziękczynna w 23 rocz. ślubu Małgorzaty i Mariusza z prośbą 
o  błogosławieństwo Boże dla Nich i opiekę Matki Bożej nad całą ich 
rodziną. 

19.00  
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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 ży-

je: 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, otrzyma-

cie 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 obec-

ności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpa-

trywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mę-

żowie 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 dziedzic-

twa 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 Panowa-

niem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wie-

ku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego 

ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Peł-

nią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.  

Ewangelia (Mt 28,16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 

tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektó-

rzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi sło-

wami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i na-

uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A 

oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.06.2014 r.  

1. Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres, gdy 

Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Jednak okres wielkanocny 

jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych i naszych bliskich na przyjęcie tego daru 

i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę, 08 

czerwca, obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

2. 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; 

nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana będzie przy figurze Matki Bożej na placu 

kościelnym. W sobotę ze względu na to, że po Mszy św. odprawiane jest nabożeństwa maryjne nie 

ma nabożeństwa czerwcowego. Tego dnia zachęcamy do prywatnej modlitwy Litanią do Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa. 

3. Spotkania formacyjne: Zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 01 czerwca, po Mszy św. o 

godz. 930; Drugi rok przygotowania do sakramentu bierzmowania, środa 04 czerwca, o godz. 1830; 

spotkanie parafialnej rady ekonomicznej w środę 04 czerwca, o godz. 20.00; Matki w Modlitwie, 

piątek 06 czerwca, o godz. 1900; Koło plastyczne, sobota 7 czerwca, godz. 1100; Schola muzyczna, 

sobota 7 czerwca, godz. 1400; 

4. Dzisiaj o godz. 1230 odbędzie się uroczystość rocznicowa I Komunii Świętej. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności za dar Eucharystii oraz 

modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. W sposób szczególny 

na Msze św. o godz. 1800 zapraszamy ministrantów wraz z rodzinami. Po Mszy św. odbędzie się spo-

tkanie w domu parafialnym. Zaś w pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do uczczenia Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, szczególnie w tym miesiącu Mu poświęconym. Okazja do spowiedzi będzie od 

godz. 1700 do 1800. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 900. W pierwsza sobota 

miesiąca zostanie odprawiona o godz. 1800 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-

ryi Panny. 

6. Ostatniej niedzieli osiemnaścioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przystąpiło do Komunii 

Świętej. Natomiast we wtorek, czternastu młodych parafian z rąk Ks. abpa Andrzeja Dzięgi Metropo-

lita Szczecińsko-Kamieński otrzymało sakrament bierzmowania. Otoczmy modlitwą dzieci i mło-

dzież w których życiu dokonał się kolejny krok na drodze życia chrześcijańskiego. Rodzicom gratulu-

jemy wychowania swoich dzieci. Dziękuję rodzinom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza – 

lichtarz, który teraz w sposób szczególny będzie służył wspólnocie parafialnej w okresie Adwentu. 

Rodzinom młodzieży dziękuję za dar ołtarza – stylizowaną neogotycką kropielnicę. 

7. Wyjazd pielgrzymów na pielgrzymkę do Jasnej Góry i Lichenia w piątek 06 czerwca, o godz. 1200 

z parkingu przy kościele. 

8. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Lourds i miejsc świętych w 

Hiszpanii proszę o wpłacenie do końca czerwca III raty w wysokości 700 zł. W miarę możliwości 

można dokonywać też wpłaty IV raty (ostatniej) w kwocie 270 euro. 

9. Dzisiejszej niedzieli na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na obiady dla potrzebu-

jących dzieci z naszej parafii, a także na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Za ty-

dzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na inwestycje parafialne. Za każdą po-

moc serdeczne Bóg zapłać. 


