
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 3 czerwca do 9 czerwca 2019 

 

Poniedziałek, 3 czerwca – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW KRAOLA 

LWANGI I TOWARZYSZY 
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od firmy REKMA; 2) + Ewa Tarkowska – int. od Dyrekcji, 

Grona Pedagogicznego i Pracowników Zespołu Szkół Chemicznych  

7.30 ++ Janina i Kazimierz 

18.30     + Mieczysława Kierzek – int. od koleżanek z Przedszkola nr 137 

Wtorek, 4 czerwca  
7.00 + Benjamin Miziura 

7.30 + Maciej Jakubek – int. od Magdaleny i Marka Drozdów 

18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

Środa, 5 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘ-

CZENNIKA 
7.00 ++ Ryszard, Jerzy i Wojciech 

7.30 + Maciej Jakubek – int. od rodziny Mazurów z Trzemeśni 

18.30 1) ++ Marianna, Eugenia i Hipolit; 2) W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 6 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. NORBETA, BISKUPA 
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od Marii Trzepacz z synem  Józefem z Zasani; 2) + Natalia 

Kapustianyk – int. od siostrzenicy Joanny Bartoszek z rodziną 

7.30 ++ Maria, Władysław, Ludwik, Jan 

18.30 ++ Maria i Zbigniew Turyna 

Piątek, 7 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO 

I MICHAŁA TOMASZKA, MĘCZENNIKÓW FRAŃCISZKAŃSKICH 
7.00 1) ++ za zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) O Boże błogosławieństwo, opiekę 

MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki i Grzegorza w 20. rocz. ślubu  

9.00 ++ Michał, Helena, Władysław, Rozalia 

17.00 ++ Kazimierz, Stanisława, Anna, Jan, Andrzej i zmarli z rodziny 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 8 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ 
7.00 1) + Helena, Aleksander; 2) + Stanisława Miziura 

7.30 1) W intencji Panu Bogu wiadomej; 2) + Maciej Jakubek – int. od rodziny Lenartów z 

Zasani 

18.30 + Mieczysława Kierzek – int. od rodziny Dziedzic 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 9 czerwca 
7.30 ++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy 

9.00 + Jadwiga w 14. rocz. śm. 

10.30 ++ Stefania, Ignacy, Władysława 

12.00 W intencji Ani, Marka, Gosi, Michała i ich Dzieci 

13.15 ++ Zdzisław Chłopek w 23. rocz. śm., Zofia Chłopek w 8. rocz. śm. 

17.00 + Andrzej Bartkiewicz w 40. rocz. śm. i zmarli z rodzin Bartkiewiczów i Lechów 

18.30 ++ Józef i Ireneusz Wachulec 

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA VII. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ -   

 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  

/Łk 24,46-53/ 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmar-

twychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-

chów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 

tego.  

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mie-

ście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».  

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił 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 prze-

bywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

 

REFLEKSJA 

Wiara w Boga w Trójcy Jedynego jest naszą radością. To radość „nie z 

tego świata”. To radość w Duchu Świętym. Apostołowie po wniebowstąpieniu 

Pana Jezusa wracają do Jerozolimy. Wydawałoby się, że powinni być smutni, 

bo ich Mistrz znowu odszedł. A oni są pełni radości! Chrystus uczynił ich 

świadkami kolejnego wielkiego wydarzenia. Wypisał w ich sercach Ewangelię, 

jest w nich Nowe Życie. Tę nową radość umocni i utwierdzi w nich Duch 

Święty, który niebawem zstąpi. 



DZIŚ UROCZYSTOŚĆ WNIEPOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele obchodzimy uroczy-

stość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że Jezus 

Chrystus po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy 

Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba. 

W Polsce liturgiczna celebracja Wniebowstąpienia została przeniesiona na 

przypadającą dziś VII niedzielę wielkanocną, czyli 2 czerwca br. Przekazy ewan-

geliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po czterdziestu dniach od swoje-

go Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Tradycja Kościoła kato-

lickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, 

ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia. 

Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest 

naszym uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest 

prawdziwym człowiekiem. W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że 

jest Bogiem prawdziwym. Po grobie – niebo, po krzyżu – tron. W poczet nieśmier-

telnych zostaje wprowadzona natura śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posa-

dzone ziemskie ciało – tak mówił w IV wieku św. Augustyn. 

Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali czcią i kultem miejsce 

na Górze Oliwnej, gdzie na kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady swo-

ich stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod koniec IV wieku wzniesiono tu rotundę, 

obok której później zbudowano klasztor. W XII wieku krzyżowcy zbudowali 

ośmioboczną świątynię z kopułą otwartą ku niebu i ufortyfikowany klasztor. W 

końcu XII wieku chrześcijańska świątynia zastała zamieniona na meczet i do dzi-

siaj pozostaje w rękach muzułmańskich, jednak nie jako czynny meczet, ale jako 

obiekt muzealny, który można zwiedzać. Nie uległ on zniszczeniu, zachowując 

podstawowe rysy budowli krzyżowców, zapewne z tego powodu, że muzułmanie 

utrzymują wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako proroka, który poprzedził Ma-

hometa. Na mocy dekretu sułtana z XIX wieku Kościół rzymskokatolicki może 

obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w tym historycznym sanktu-

arium. 

Pierwotnie Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem z ta-

jemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 370 

roku, czego świadkiem jest św. Augustyn. Dziś z racji duszpasterskich w wielu 

krajach, w tym również w Polsce, Wniebowstąpienie świętuje się kilka dni póź-

niej. Uroczystość została przeniesiona na przedostatnią niedzielę wielkanocną, 

zamiast czwartku 40 dni po Wielkanocy. 

W tym dniu z wystroju kościołów usuwa się symboliczną figurę Chrystusa 

zmartwychwstałego. Dawniej w niektórych częściach Polski, dopełniano tradycji 

„topienia diabła”. Kukła zrobiona ze słomy i szmat była okładana kijami i rózga-

mi, a potem ku uciesze wszystkich topiona w wodach najbliższej rzeki. 

 

OGŁ. DUSZ. NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

1. Jutro wspomnienie śś. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy i rozpoczęcie 

septenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W piątek wsp. bł. bł. Zbi-

gniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, męczenników franciszkańskich z Paria-

coto, w sobotę wspomnimy św. Jadwigę, Królową. To również dzień Wigilii przed 

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. U nas czuwanie modlitewne w ten dzień do 

21.00. Rozpocznie je wieczorna Msza św. o godzinie 18.30. 2. Powracamy z liturgią w 

dni powszednie do kościoła dolnego. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po 

wieczornej Mszy św., w niedziele o 18.00. Nabożeństwa i okolicznościowe Msze św. 

w pierwszy czwartek i piątek czerwca jak zawsze w te dni. Również nabożeństwo do 

św. Jana Kantego na zakończenie adoracji IHS w pierwszy czwartek o godzinie 18.00 

jak zawsze. Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek od 6.30 do 7.30 i od 16.00 do 

19.00. Najwyższy czas dla dzieci i młodzieży, by przed końcem roku szkolnego wy-

spowiadali się i podziękowali komunią św. za owocną pracę w ciągu roku. Dzieci z 

klas III SP rozpoczynają praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 3. W naj-

bliższą niedzielę spodziewamy się wizyty ks. Maksyma Padlewskiego pracującego na 

Ukrainie w diecezji odessko-symferopolskiej, w parafii NSPJ w Chersonie. Ks. Mak-

sym wygłosi kazania i zbierze składkę na potrzeby parafii. Spotkanie Zespołu Chary-

tatywnego jutro o 15.00, Kręgu Biblijnego we wtorek o 20.30. Oba w bibliotece para-

fialnej. Zyskujący uznanie wiernych PanaMa Chór zaprasza chętnych na próbę we 

wtorek po wieczornej Mszy św. w Bożym Młynie. 4. Kończymy zapisy na parafialny 

wyjazd integracyjny w Tatry 15. czerwca br. Zapisy do najbliższej niedzieli w zakry-

stii lub w kancelarii w godzinach urzędowania. Szczegóły na stronie internetowej pa-

rafii. 5. Do niektórych parafii dotarły fałszywe zaświadczenia o udziale w katechezach 

narzeczeńskich sygnowane rzekomo przez proboszcza parafii na Widoku. Ubolewamy 

nad tym, że znaleźli się oszuści rozprowadzający fałszywki, tym bardziej nad włącze-

niem się narzeczonych w taki proceder. Trwa dochodzenie w celu wykrycia spraw-

ców. 6. W bieżącym tygodniu pralnia i prasowalnia na plebanii zostanie wyposażona 

w ostatnie drobne sprzęty zgodnie z planem remontu. Łącznie koszty remontu po-

mieszczeń wykorzystanych obecnie na pralnię, prasowalnię i ubikację oraz korytarzy 

na plebanii zamknęły się w kwocie 85 tys. PLN. Kwota obejmuje również zakup no-

wej kuchni gazowej z piekarnikiem dla jadłodajni św. Jana Kantego dla bezdomnych. 

Osoba, która pragnie zachować anonimowość wsparła inwestycję plebańską kwotą 20 

tys. PLN. Do budżetu parafii wpłynęła ofiara od bierzmowanych w tym roku w wyso-

kości 1500 PLN. Wykorzystamy ją jako pierwszą cegiełkę na remont salki młodzie-

żowej, który planujemy przeprowadzić pod koniec br. Wszystkim ofiarodawcom bar-

dzo dziękujemy za wspieranie wydatków parafii. 7. W Bożym Młynie dziś o godz. 

11.30 z okazji Dnia Dziecka przedstawienie Baśniowej Kapeli pt. Opowieści z Rusi-

nowej Polany. Kolejne spotkanie z cyklu Wszystkie dzieci Boga pt. Kocham i jestem 

kochany w czwartek o godz. 19.15. Spotkanie z Jaśkiem Melą i Jego narzeczoną O 

miłości do innych i siebie samego w piątek o godz. 18.00, a sobota poświęcona będzie 

grom planszowym. 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Knapczyk i śp. 

Zofię Nowakowską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


