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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

Wniebowstąpienie Pańskie  „Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych stanowi 
centrum i jest głównym celebransem liturgii przez którą czci Ojca w niebie”. 

 

 Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
 
 
 

Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca 
do Ojca, przez którego został posłany na świat. Wykonał swoje 
zadanie, a teraz wraca do Ojca. Ale nie jest to rozłąka, ponieważ 
pozostaje On z nami na zawsze, w nowy sposób. Przez swoje 
wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan przyciąga spojrzenie 
apostołów - a także nasze spojrzenie - ku wyżynom nieba, aby 
nam ukazać, że celem naszego pielgrzymowania jest Ojciec.  
On sam nam powiedział, że odjedzie, aby przygotować nam 
miejsce w niebie. Jednakże Jezus pozostaje obecny i interweniu-

je w ludzkie dzieje poprzez moc i dary swego Ducha; jest u boku każdego z nas — nawet 
jeśli nie widzimy Go oczyma, On jest obecny! Towarzyszy nam, prowadzi nas, bierze nas 
za rękę i podnosi, gdy upadamy. Jezus zmartwychwstały jest blisko chrześcijan prześla-
dowanych i dyskryminowanych; jest blisko każdego cierpiącego mężczyzny i kobiety. Jest 
blisko nas wszystkich, także dzisiaj z nami. 

Jezus jest obecny także poprzez Kościół, który On posłał, aby kontynuował Jego misję. 
Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to polecenie wyjścia: „Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28, 19). Jest to konkretny nakaz, nie jest on nieobowiązujący! Wspólnota 
chrześcijańska jest wspólnotą „wychodzącą”, „wyruszającą”. Więcej, Kościół narodził się 
jako „wychodzący”. Powiecie: ale są przecież wspólnoty klauzurowe? Tak, także one, 
ponieważ nieustannie „wychodzą” modlitwą, sercem otwartym na świat, na Boże perspek-
tywy. A osoby w podeszłym wieku i chorzy? Także oni — przez modlitwę  
i zjednoczenie z ranami Chrystusa.                     Papież Franciszek 

 

 
O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  

 

1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
    Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30. O godz. 15.00 nabożeństwo majowe i modlitwa  
      o ustanie epidemii. Od 15.00 do 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu 
      i Komunia św. (o godz. 15.30, 16.00 i 16.30). 
2. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
3. W dni powszednie (z wyjątkiem środy) od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00: adoracja Jezusa 

i spowiedź św.  
4. W sobotę w rodzinnych parafiach diakonów odbędą się święcenia kapłańskie.  
    O godz. 11.00 zabrzmią dzwony w całej diecezji. 
5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
6. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
7. Ks. Biskup A. Czaja do odwołania przedłużył dyspensę ogólną od obowiązku  
    uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i dni świąteczne. 
8. Osoby, które nie uczestniczą w liturgii w kościele, zachęcam do duchowego uczestnic-

twa poprzez środki masowego przekazu. 
9 W naszym kościele może jednocześnie przebywać najwyżej 40 wiernych, plus kilka 

osób usługujących w liturgii. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św.  
   i mieć zagwarantowane miejsce wewnątrz kościoła w niedzielę 31 maja, proszę o zgło-

szeni się po miejscówkę.  
   Gdy zabraknie miejsc w kościele proszę o uczestniczenie we Mszy św. na zewnątrz 

kościoła. Komunia św. będzie udzielana również przed kościołem.  
10. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu dla dobra całej 

wspólnoty parafialnej:  Teresa i Gerard Wicher, Antoni Wicher, Bernard Smiatek,  
   Jan Duczek, Hubert Sznajder, Rita i Adam Ficek, Anna Wolska, Mateusz Skałecki, 

Agnieszka i Andrzej Jania, Anna Bomba. 
11. Kolekta: 24 i 31 maja - na potrzeby parafialne. 
12. Trwają prace wykończeniowe na budowie Domu Parafialnego.  
       Dziękuję za ofiary składane na ten cel. 
 13. Trwa wymiana posadzki przed wejściem do kościoła. Proszę uważać na siebie. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00      Litania do Matki Boga i ludzi 
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                 Litania Loretańska  
Czwartek – godz. 18.00            Wezwania do Matki Bożej  
Piątek –  godz. 18.00                Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00               Wezwania do Matki Miłosierdzia 

  
 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

 

mailto:stasieko@interia.pl
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Złota myśl tygodnia: „Wystarczy promyk nadziei, aby otwarło się niebo”. 
                                                                                                 (przysłowie arabskie) 

 

3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

M.: 18.00 – za + Jadwigę Wojtala, jej + męża Antoniego, 2 synów i dusze w cz. c. 
 

Wniebowstąpienie Pańskie – 24. V 2020 r. 
 

           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Teofila Tomeczek, siostrę Marię, brata Huberta  
                                                                                                 i ++ z pokrewieństwa.        

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 
M: 10.30 – za ++ rodziców Annę i Jana Wnuk, bratową Lidię,  
                                                ++ z pokrewieństwa Wnuk, Urbański i Warchoł. 

 (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 

 

4. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

Poniedziałek (25. V) – dzień powszedni 
 
  

 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (16 – od Barbary i Andrzeja Sopatów - spoza parafii) 

 
 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
           17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 – różaniec  

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  – za + Elżbietę Weyrauch  
                                                                                                (w miesiąc po śmierci). 
 

 

5. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 
 

Wtorek (26. V) – św. Filipa Neri, prezbitera          Dzień Matki                  
   

 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – w intencji wszystkich matek.  

 

           17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 – różaniec  
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + męża Wolfganga Kampa,  
                  ++ Katarzynę i Antoniego Müller, Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa. 
                

 

6. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

Środa (27. V) – św. Pawła VI, papieża                           
                 

              7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
              7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 – różaniec  

                  Litania do św. Józefa 
 
 

M.: 8.00 – …………………………………………………….….….. (intencja wolna). 
                       
 

 

7. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

Czwartek (28. V) – dzień powszedni        
             

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

M.: 8.00 – za + Marię Zelek (17 – od Moniki Gdowskiej z rodziną - spoza parafii) 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ Cecylię i Konrada Koch 
                                                                                             i ++ z pokrewieństwa.                     

8. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

Piątek (29. V) – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

   

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                     7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

M.: 8.00 – za + Marię Zelek (18 – od Łukasza Sopata z rodziną - spoza parafii)   

  15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30) 
 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – …..……………………………………….       

        ………………..………………………….………………….... .   (intencja wolna). 
\ 

 

9. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
 

Sobota (30. V) – św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika 
                

           7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                                   7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 
 8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – o ustanie epidemii,  
            za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych,  
            za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby oraz wolontariuszy. 
 
 
 

          17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. 
                      17.00 –17.45: adoracja w ciszy;  17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia              
M.: 18.00 – za + męża Augustyna Brülla, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo. 
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Zesłanie Ducha Świętego – 31. V 2020 r. 
 

           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Barbary Bomba z podz. za o. łaski  
                      z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ członków Róży.         
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
 

M: 10.30 – za + Marię Zelek (19 – od Tomasza Sopata). 
Po Mszy św. chrzest św.  

 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na wesoło - Mamo – prosi chłopiec – daj mi pięć złotych dla biednego staruszka,  
                    który zawsze stoi przed szkołą. Ksiądz na lekcji religii mówił, że powinniśmy  
                    spełniać dobre uczynki. 

  - Chętnie ci dam. Proszę, masz tu pieniądze. Cieszę się, że masz dobre  
                      serce. Ale czy ten starszy pan nie mógłby pracować? 

  - On pracuje. 
   - A co robi? 
  - Sprzedaje lody. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Liturgia święta stanowi więc kult publiczny, jaki Zbawiciel nasz, Głowa Kościoła, żywi dla 
Ojca Niebieskiego, i jaki społeczność wiernych oddaje Założycielowi swojemu, a przezeń 
Ojcu Przedwiecznemu. Krótko mówiąc, liturgia obejmuje całkowity kult publiczny Ciała 
Mistycznego Jezusa Chrystusa, a więc Jego Głowy i członków. Liturgia wówczas się roz-
poczęła, gdy Kościół przez Boga został założony. Albowiem pierwsi chrześcijanie: trwali  
 nauce apostolskiej i w uczestnictwie łamania chleba i w modlitwach” (Pius XII). 

 
 

Dziękuję osobom z Rejonu 32.  (Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;   9, 11, 15)   
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. *19.00 i w sobotę o *9.00 – 10.15. 

24 – 30 maja 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 
31 – 6 czerwca 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
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