
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień rodzice dzieci 

przystępujących do I Komunii św. zadeklarowali, że przygotują kościół na 
niedzielę. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Halina i Jan 
Piotrowscy 300 zł („20-tki” oraz na ogrzewanie kościoła). 

3.Msze św. w tygodniu o godz. 1800 a po nich nabożeństwa majowe. W środę 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730.  

4.W sobotę spowiedź przed I Komunią św. o godz. 1600. 
5.W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. O godz. 1200 

dodatkowa Msza św. z udzieleniem Pierwszej Komunii św. dzieciom kl. III. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(17.V – 23.V 2021): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Helenę Dec.  
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 16, 15–20) 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 
«Idźcie na cały Świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: 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, 
a 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 potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 

Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie, 10 czerwca 
1979 m.in.: „Człowiek każdy idzie przed siebie, 
podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie 
i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko 
ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za 
sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, 
stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć 

świadomość celu”. Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi Tajemnicę 
zamykającą ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina 
nam jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do 
celu, jakim jest Niebo, Dom Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą 
codzienność, w której z jednej strony mamy unikać grzechów, a z drugiej – żyć 
w stanie Łaski uświęcającej. A to zakłada roztropność postępowania 
i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my idziemy tą drogą?  
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„Mamy różne wyobrażenia Nieba, z których 
żadne nie jest w stanie oddać jego wspaniałości.” 

ks. Piotr Pawlukiewicz 

Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie, która jako wdowa 
z niemowlęciem na ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. 
Chodziło jej przede wszystkim o to dziecko, które nazywała swoim 
największym skarbem na Ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las 
dostrzegła drzwi prowadzące do jakiejś pieczary. Równocześnie usłyszała 
głos, by weszła do wnętrza. Pieczara okazała się skarbcem pełnym 
różnych kosztowności. I znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko 
nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta położyła dziecko w kącie, 
rozłożyła chustkę i kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów 
i pereł. Co jakiś czas słyszała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij 
o największym skarbie”. Kobieta myślała, co może być tym największym 
skarbem i dorzucała kolejne sztabki złota. Kiedy musiała zakończyć swój 
czas pobytu w skarbcu, wyszła pospiesznie, a za nią zamknęły się żelazne 
drzwi. Wtedy zastanowiła się, co miały znaczyć słowa o największym 
skarbie. I nagle uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności 
zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. Zaczęła dobijać się do 
żelaznych drzwi, ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie największy skarb. 

„Czasem niebo 
w gębie jest 
zapowiedzią 

piekła 
w żołądku.” 

 

Tomasz Rybak 


