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  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 

          
   

W niedzielę 29 maja, czterdzieści dni po 

Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół 

katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu 

Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla 

naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. 

Oto Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale 

zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. Ten dzień 

jest tym radośniejszy, że Chrystus powrócił do 

swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której wal-

czył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla 

naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świę-

tego w łonie Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg - 

Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmar-

twychwstania i w tej naturze odbiera dodatkową 

chwałę. Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobi-

sty triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, 

najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy 

wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy 

wtedy takie słowa: " Wstąpił do nieba, siedzi po 

prawicy Ojca". Dla nas oznacza to, że zostaliśmy 

wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, nawet po-

nad aniołów. W uwielbionej naturze Jezusa Chry-

stusa chwałę odbiera nie tylko człowiek, ale rów-

nież całe stworzenie.     

 O tych wszystkich prawdach przypominają 

słowa papieża św. Leona Wielkiego: "Po błogosła-

wionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trze-

ciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, 

upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświęt-

szym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby wido-

kiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara 

nasza... Apostołowie... napełnieni są radością. Bo 

zaiste wielka i nieopisana była przyczyna ich 

szczęścia, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu 

wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad 

wszystkie stworzenia niebieski, bijące godnością 

chóry aniołów, nawet ponad zastępy archaniołów 

się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - wiem 

Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie 

Chrystusa jest równocześnie i naszym także wynie-

sieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na 

ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umoc-

nieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wy-

żej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez 

zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyja-

ciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas 

jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Oj-

ca umieszcza". 

        



        Cytaty – myśli – aforyzmy 

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 po-

twierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

  

Ewangelia wg św. Marka 16,19 

 

Człowieka nie da się zbawić chlebem i pieniędzmi. 

Człowiek pragnie czegoś więcej. 

 

Benedykt XVI 

 

*** 

  
EWANGELIA NA DZIŚ 

J 14, 23-29 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli 

Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,  

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,  

i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 

ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszy-

cie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 

wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Para-

klet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-

niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam 

wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 

wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie 

lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę  

i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, roz-

radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy 

jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim 

to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie". 

                                                         Oto słowo Pańskie. 

 

Miłość, która jest motywem przewodnim pism 

św. Jana, ma wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus przedsta-

wia nam kilka z nich. Posłuszeństwo. Jest ono bardzo 

ważnym dowodem miłości. To ono otwiera drogę do 

poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. 

Człowiek posłuszny Bożej nauce otwiera dla Niego 

swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu. Pa-

mięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pa-

mięć pielęgnować. Miłość Jezusa to przechowywanie 

Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo 

pamiętanie, ale także o próbę ciągłego zrozumienia te-

go, co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest Duch 

Święty. Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem 

pełnym pokoju. Sam pokój to nie tyle nieobecność pro-

blemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. 

To pokój inny niż ten, którego szukamy na świecie. On 

także jest owocem miłości. 

     

   *** 

Intencje Mszy św. od 23 V 2022 do 5 VI 2022 

 

 

Poniedziałek  23 V 

700 Za rodziny sprzątające kościół 

700 +Jerzy Berliński (14 gr) 

700 +Cecylia Hemperek (20 r.) 

700 +Edmund Jędrzejczyk  (1 mc) 

1800 +Barbara Wyroślak (23 gr) 

1800 ++Grecko i Matysiak 

1800 +Stanisław Miazga, ++ Miazgów, Łukasiewiczów  

i Pałków 

1800 +Marianna Drąg 

 

Wtorek 24 V 

700 +Jerzy Berliński (15 gr) 

700 +Julia Rachoń 

700 +Zdzisław Bakalarz 

700 +Helena Lipiec (8 r.), ++Lipców i Ratyńskich 

1800 +Krzysztof Matejko 

1800 +Justyna Biegaj (12 r.) 

1800 +Barbara Wyroślak (24 gr) 

1800 +Stanisław Wójcik, Janina Wójcik 

 

Środa 25 V 

700 +Waldemar Starek 

700 +Zygmunt (9 r.), Jan, Helena, Krzysztof, Artur Bo-

rowiec 

700 +Stanisław, Paweł, Marian Czępiński, Mieczysław, 

Bronisława(k), Józef Ochniak 

700 +Jan Rusek (44 r.), Stanisława(k) Rusek (18 r.) 

1800 +Jerzy Berliński (16 gr) 

1800 +Zdzisław Rożek (11 mc) 

1800 +Barbara Wyroślak (25 gr) 

1800 +Jan, Andrzej Lech 

 

Czwartek 26 V 

700 W intencji Janiny z okazji Dnia Mamy 

700 +Kazimiera, Bronisław Rosły, Paulina  

i Stanisław Kowalscy, Zdzisława Chyła, Ignacy Socha 

700 +Jerzy Berliński (17 gr) 

700 +Marianna, Józef, Bonifacy ++Kłudków  

i Fiuków 

1800 +Krystyna Kowalewska 



1800 +Aniela, Stanisław, ++Szczygieł, Kołodziej, Nie-

róbca, Krystyna Łęczyńska, ks. Józef Kozłowicz 

1800 +Jan Socha (5 r.) 

1800 +Barbara Wyroślak (26 gr) 

 

Piątek 27 V 

700 +Eugeniusz Michalak 

700 +Henryka Ciepielewska 

700 +Wanda, Mieczysław, Henryk, Józef ++Zybałów 

700 +Stanisław Łyjak (1 mc) 

1800 +Jerzy Berliński (18 gr) 

1800 +Dorota Furtak (5 r.) 

1800 +Barbara Wyroślak (27 gr) 

1800 +Elżbieta i Czesław Szwed 

 

Sobota 28 V 

700 +Jerzy Berliński (19 gr) 

700 +Teodozja Kania (im.), Edward, Wiesław Kania 

700 +Krzysztof Cygan (1 r.), ++Cygan 

700 +Edmund Jędrzejczyk  

700 +Bartłomiej Pastwa (1 mc) 

1800 +Henryk Wolski (r.), ++Wolskich i Pydów 

1800 +Barbara Wyroślak (28 gr) 

1800 +Leszek Charlej (im.) 

1800 +Magdalena Strawa (im.) 

 

Niedziela 29 V 

730 +Władysław, Cecylia, Zbigniew ++Wąsalów, Wie-

sław Szlachetka 

730 +Jerzy Berliński (20 gr) 

900 +Barbara Wyroślak (29 gr) 

900 +Roman Chęć (5 r.), Jan i Maria Krawczyńscy 

1030 +Stanisław Tarkowski (8 r.), Helena Tarkowska 

1030 +Kamil Gnaś (4 r.) 

1200 +Janina Adamczyk 

1200 +Bożena Mikoda  

1800 +Janina, Bonifacy, Tadeusz Goliszek, Stanisła-

wa(k) i Janusz Wnuk, Józef Skiba 

1800 +Barbara Strawa (1 r.) 

 

Poniedziałek 30 V 

700 +Bronisław Mańkowski (10 mc) 

700 +Mirosław (9 r.), Zofia ++Kluziaków i Kozłowskich 

700 +Anna Kusio 

700 +Eugeniusz Kryk (24 r.) 

1800 +Jerzy Berliński (21 gr) 

1800 +Iwona Gołąb (11 r.), Robert Bełcik, Maria Bełcik, 

Teresa Gołąb, ++Gołąb, Bełcik, Rzymskich i Stachy-

rów 

1800 +Barbara Wyroślak (30 gr) 

1800 +Zofia Łubkowska 

 

Wtorek 31 V 

700 W intencji Jakuba w 16 urodziny 

700 +Franciszek, Anna, Franciszek, Władysła-

wa(k),Stanisława(k), Jadwiga ++Zając 

700 +Mirosława(k) Czapla 

700 +Arkadiusz Smaga 

1800 +Jerzy Berliński (22 gr) 

1800 +Alicja i Zygmunt Kowalscy 

1800 +Paweł Śliwiński 

1800 +Jan, Janina, Jan, Piotr, Joanna, Tadeusz Jóźwik 

 

Środa 1 VI 

700 +Jerzy Berliński (23 gr) 

700 +Stanisław Marczyński 

700 +Zdzisław Bakalarz (1 gr) 

700 +Tomasz Pietroń (1 mc) 

1800 +Zofia Śliwa 

1800 +Dionizy, Marian, Katarzyna, Józef 

++Kwietniewskich, Salomea, Jan ++Stefaniaków 

1800 +Anna Kurek, Karol Gnypek, ++Pałków i Kurków 

1800 +Tadeusz i Eugeniusz Pernak (6 r.) 

 

Czwartek 2 VI 

700 +Irena (30 r.), Paweł, Czesław (2 r.) ++ Czępińskich 

700 +Zdzisław Bakalarz (2 gr) 

700 +Halina Sławińska (1 mc) 

700 +Marian Ziółkowski 

1800 +Paweł Śliwiński 

1800 +Jerzy Berliński (24 gr) 

1800 +Eugeniusz Michalak 

1800 +Aleksy Wójcik (17 r.) 

 

Piątek 3 VI 

700 +Krystyna Czuryszkiewicz  

700 +Zdzisław Bakalarz (3 gr) 

700 +Stanisław Misiak (30 r.) 

700 +Grażyna Kamela (10 r.), Lucjan Kamela (2 r.) 

1630 +Jerzy Berliński (25 gr) 

1800 +Grzegorz Bitkowski, Janusz Nowak, Zdzisława  

i Władysław Zielińscy 

1800 +Anna Walaszczyk (1 mc) 

 

Sobota 4 VI 

700 +Radosław Żylik 

700 +Jerzy Berliński (26 gr) 

700 +Zdzisław Bakalarz (4 gr) 

700 +Alina Brzyska 

1800 Msza święta na cmentarzu 



Niedziela 5 VI Zesłanie Ducha Świętego 

730+Antonina Rodzik, ++Rodzik i Płaza  

730 +Janina, Stanisław Caboń, ++Malinowskich i Cabo-

niów 

730 +Jerzy Berliński (27 gr) 

900 +Czesława(k), Władysława(k), Julian ++Witczak 

900 +Stanisław Gozdór 

900 +Zdzisław Bakalarz (5 gr) 

1030 W intencji Kazimiery Czępińskiej w 70 urodziny 

1030 +Alicja Świątek (4 r.), Genowefa i Tadeusz Szkut-

nik 

1030 +Jan Koral (13 r.), Dariusz, Agnieszka, Mariusz 

++Koralów i Adamczyków 

1200 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. dr Marka Szy-

mańskiego 

1200 Za parafian 

1200 +Aleksander, Genowefa, Dionizy ++Kozak 

1800 +Kazimierz Borkowski (25 r.), Jan, Marianna, Le-

szek, Monika ++Wojnickich 

1800 +Stanisław, Jolanta, Wiesław Goleń 

 

 

         *** 

          

                  VI NIEDZIELA WIELKANOCNA                         

                                      22 maja 2022 

                 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo 

Boże przypomina nam, że miłość do Zbawi-

ciela wyraża się w zachowywaniu Jego nau-

ki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Je-

zusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, 

umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałe-

go Pana i pomaga zachowywać Jego słowa 

w codziennym życiu. 

2. Dzisiaj w szczególny sposób wspominamy 

świętego Jana Pawła II. 18 maja minęła 

rocznica Jego urodzin. Przed kościołem 

można nabyć kremówki papieskie, przywie-

zione z Wadowic. Dochód jest przeznaczony 

jako wsparcie wyjazdu młodzieży z naszej 

parafii na Światowe Dni Młodych do Lizbo-

ny, gdzie młodzież z całego świata spotka 

się z Ojcem Świętym. 

3. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej spotka się 

grupa Modlitwy Ojca Pio. Grupa ta organi-

zuje wyjazd o do Łagiewnik 18 czerwca. 

Zapisy u ks. Huberta.  

4. Dzisiaj o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie 

ewangelizacyjne na Placu przy krzyżu. Jutro 

o godz. 19:00 ostania okazja do włączenia 

się do grupy uczestniczącej w spotkaniach 

ewangelizacyjnych.     

5. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw 

o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy 

kolejne dni będziemy prosili o obfite plony, 

błogosławieństwo Boże i szacunek dla pra-

cujących na roli, a także o to, aby nigdzie na 

świecie nie brakowało ludziom podstawo-

wych środków do życia.  

6. W przyszłą niedzielę o godz. 19:15 odbędzie 

się poświecenie pól w Plizinie i Leśniczów-

ce.  

7. We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę pa-

pieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw 

Kościoła powszechnego za Kościół w Chi-

nach.  

8. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Mat-

ki. Pamiętajmy tego dnia o naszych ma-

mach. Będziemy modlić się za wszystkie 

mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla 

zmarłych łaskę życia wiecznego.  

9. We czwartek w naszym kościele całodzien-

ne  wystawienie Najświętszego Sakramentu.  

10. W piątek, 27 maja, po nabożeństwie majo-

wym rozpoczniemy nowennę przed uroczy-

stością Zesłania Ducha Świętego. 

11. Za tydzień - 29 - maja przypada uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. 

12. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 

460 zł mieszkańcom bloku ul. Sosnowa 4  

i prosimy o sprzątanie we wtorek Leśni-

czówkę.  
    

     *** 

 

 

Słowo życia 

 

Pan Jezus mówi: Pokój zostawiam wam, pokój 

mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Wśród niepokoju jaki obecnie przeżywamy Pan 

Jezus zaprasza nas do ufności. Zaufajmy Bożej opatrz-

ności. 

 

W tym tygodniu patronuje nam: 

- poniedziałek, 26 maja – Święty Filip Nereusz (1515-

1595), rzymski kapłan, wychowawca dzieci i młodzie-

ży. 

 

 


