
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Msze św. w tygodniu połączone z nabożeństwami majowymi 

o godz. 1800. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Trwa Nowenna przed 
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.  

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – kończy 
się okres wielkanocny. 

3. Kościół nasz na kolejny tydzień powierzamy trosce rodzin: 
Mariana Pałki, Anety i Mariusza Musz, Beaty i Leszka Łapińskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam 
gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich 
i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza 
w Niebie i na Ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia Świata». 
 

Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona 
I Wielkiego: „Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię 
rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony 
najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem 
zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza… Zaiste wielka i nieopisana 
była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu 
wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, 
bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów 
się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa – bowiem Syn Boży ją sobie 
poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także 
wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem 
nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu Nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej 
dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem 
zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci 
swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza”. Wniebowstąpienie jest 
dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 2(59)/2020  

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 25.V – 31.V 2020 

poniedziałek + Tadeusz Krzywonos (Msza św. gregoriańskia) 

wtorek + Tadeusz Krzywonos (Msza św. gregoriańskia) 

środa + Tadeusz Krzywonos (Msza św. gregoriańskia – koniec) 

czwartek + Piotr Wojnar od koleżanek i kolegów z klasy 

piątek Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę nad całą rodziną, 
ufni w ojcowską dobroć i opiekę Matki Bożej 

sobota + Edward, + Maria Szywała, 
+ Aleksandra, + Bolesław Szołdra, + Andrzej Koś 

niedziela + Helena Grad 
 

"Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej 
milionów niż Aleksander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon; bez 

pomocy nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to, co boskie lepiej, niż 
wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez akademickiej 

wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy wcześniej 
nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie opowie żaden mówca czy 

poeta; choć sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił w ruch więcej 
piór i dostarczył tematów do większej ilości kazań, przemówień, 
dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i pieśni pochwalnych niż 

cała armia wielkich mężów antyku i współczesności." 
 Historyk Philip Schaff 


