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25. – 31. 05. 2020 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

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».  

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Bracia: 

Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i 

objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, 

byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały 

Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas 

wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił 

Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 

Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, 

wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi 

sposobami. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 05. 2020 – św. Grzegorza VII, pap. 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Agnieszkę i Alberta Puchalla, ++ rodz. z obu str., córkę Elfrydę i d.op.   

 Wtorek 26. 05. 2020 – św. Filipa Neri, kapł. – Dzień Matki 
7. 00 Za ++ rodz. Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego, córkę Marię, synów 

Piotra i Alojzego, wnuka Huberta, ++ z pokr. i d.op. 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 - Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za wszystkie nasze Mamy 

żyjące i zmarłe  

- Za ++ Piotra i Jana Felger, za ++ Jana i Magdalenę Krawiec, za + 

Ignacego Łukaszewskiego, + Gertrudę Wystrach i d.op. 

 Środa 27. 05. 2020 – św. Augustyna z Canterbury 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Klik w rocznicę śmierci, za męża Jana, rodziców, teściów, 

rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 28. 05. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Stefana Kocot o spokój duszy, za ++ jego rodziców, dwie siostry Annę i 

Marię, + brata Jana, pokr. i dusze czyśćcowe 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 W pewn. int. o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo 

 Piątek 29. 05. 2020 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + matkę Genowefę i za ++ z jej rodziny 

 Sobota 30. 05. 2020 – św. Jana Sarkandra, kapł. i m. 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Bożą  opiekę za rodzinę Mikoda, za dzieci 

i wnuki  

- Za + Franciszka Matuszek, za jego rodziców, teściów Datko, pokr. i d.op.  

- Za + Marię Kurc, męża Jana, za ++ synów Joachima i Józefa, za ++ z rodz. 

Kurc - Bregula, pokr. i d.op. 

 



 Niedziela 31. 05. 2020 – Zesłanie Ducha Świętego - Uroczystość 
8. 00 Za ++ Alojzego i Martę Salzburg, ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 Za + ojca Józefa Matejka w I r. śm. 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + matkę Renatę Hyla w 20 r. śm., za + Rudolfa, za + matkę Krystynę Zych 

w 15 r. śm. i za ++ dziadków z obu str. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Naszym Rolnikom i Gospodarzom podziękowanie za wspólną modlitwę z okazji 

Dni Krzyżowych  

2. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na potrzeby naszej Parafii i 

koscioła  

3. We wtorek Dzień Matki, wszystkie nasze Mamy zapraszam na Mszę św. o godz. 

18.00  

4. W sobotę (30.05.) świecenia kapłańskie tegorocznych diakonów – pamiętajmy o 

nich w modlitwach, by byli dobrymi kapłanami  

5. Przyszła kolekta diecezjalna i jałmużna postna z całego roku  

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00  

7. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17.30  

8. Wszystkim Parafianom i Dobrodziejom składam podziękowania za dary 

składane na stół plebański 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez 

Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele 

dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 

Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 

obietnicy Ojca: 

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni Duchem Świętym». 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 

Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 

władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 

Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 



dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 

wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 

widzieliście Go wstępującego do nieba». 

 

Patron tygodnia: św. Urszula Ledóchowska 

Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło 

Wiednia. Miała na imię Julia Maria. W 1883 roku wraz z bliskimi przenosi się do 

nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia 

dziewczyna wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje zakonne imię 

Urszula. Zajmuje się młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz 

nauczycielki. 

W 1904 roku zostaje przełożoną. W 1907 roku wyjeżdża do pracy dydaktycznej w 

Petersburgu. Następnie przenosi się do Finlandii, gdzie otwiera gimnazjum dla 

dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołuje w krajach skandynawskich, 

wygłasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych polskich dzieci. W 

roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się w Pniewach koło Poznania, gdzie – z myślą o 

pracy apostolskiej w nowych warunkach – zakłada zgromadzenie Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. Całe jej życie było ofiarną służbą 

Bogu, ludziom. Kościołowi i ojczyźnie. 

Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 

1983 roku w Poznaniu, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana. 

W IKONOGRAFII przedstawiana jest Św. Urszula w szarym zakonnym habicie. 

Humor 

Wraca nawalony chłop do domu i już od progu wrzeszczy do żony: 

- Pić. Daj mi natychmiast jakiegoś soku! 

Żona szybko nalewa jemu szklankę soku z kartonu. 

Mąż bierze szklankę z sokiem, siorbie łyk ... 

- Co to jest? Chcę świeżo wycisnięty! 

Żona odbiera mężowi szklankę, wylewa sok na stół, ścierką wyciera wszystko, po 

czym wykręca ścierkę do szklanki. 

- Masz jełopie, świeżo wyciśnięty !!! 

Babcia mówi: 

- Ja na poprawę trawienia piję piwo, gdy nie mam apetytu, piję białe wino 

- przy niskim ciśnieniu, czerwone wino 

- przy wysokim koniak, a gdy jestem przeziębiona serwuję śliwowicę 

- A kiedy pije pani wodę? 

- Noo, tak strasznej choroby to ja jeszcze nie miałam 


