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Wniebowstąpienie Pańskie - Uroczystość 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

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. 
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: 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, i 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 potwierdził 
naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

List do Efezjan 

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, 
znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, 
jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej 
nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i 
we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru 
Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: "Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, 
rozdał ludziom dary". Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił 
do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie 
niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych 
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla 
przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała 
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania 
Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 05. 2018 – św. Macieja, Apostoła 

7. 00 Za + matkę Annę Świadysz w 20 r. śm., za + brata Walerego i za + ojca 

Serafina oraz d.op. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Martę Stach w rocznicę śm., za + siostrę Marię, za + brata Franciszka, za 

+ żonę Marię, za ++ z rodziny oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz oraz za 

++ z pokr. i d.op. 

18. 30 Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania 

 Wtorek 15. 05. 2018 – św. Zofii – BIERZMOWANIE W NASZEJ    

PARAFII 
16. 30 Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej Parafii 

oraz z Parafii Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Malina i Metalchem z prośbą 

o dary Ducha św. 

18. 30 Nabożeństwo majowe 

19. 00 Za + męża Stanisława Pomiotło, za ++ rodz. z obu stron, za ++ z rodz. 

Kowalik – Pańka – Dymowicz - Owsiany i d.op. 

 Środa 16. 05. 2018 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i m. – Patrona 

Polski 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jana Kowol, jego rodziców, teściów, brata Alfonsa, żonę Krystynę, 

siostry Katarzynę i Marię, męża Konrada Smandzik, za ++ z rodz. Piechaczek 

i za dusze czyśćcowe 

 Czwartek 17. 05. 2018  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Annę Passoń, męża Wilhelma, córkę Elfrydę, zięcia Edwarda, dziadków 

i ++ z pokr. oraz za ++ Kapłanów z naszej Parafii 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jerzego Węcławowicz,  jego rodziców, brata, bratową i pokr. 

 Piątek 18. 05. 2018  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Jerzego Pietruszka, jego + żonę 

Ernę, za ++ z rodz. Pietruszka – Kurpierz i d.op. 

 Sobota 19. 05. 2018   
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz.za szczęśliwą operację w int. Karola, za całą 

rodzinę i o dobre  zakończenie terapii  

- Za + Marię Kondziela w 30 dz. po śm., za + ojca Pawła i pokr. 

 

 



 Niedziela 20. 05. 2018 – Zesłanie Ducha Świętego - Uroczystość 
8. 00 Za + Katarzynę Kowol, Marię Smandzik, braci Jana i Alfonsa, za ++ Marię i 

Romana Piechaczek oraz za Karola Matysek 

10. 30 - Za + męża i ojca Gerharda Kurpiers w I r. śm.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Michała Cierpickiego 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Rity i Helmuta Siekierka w rocznicę ślubu i za dzieci z rodzinami 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek na remont katedry opolskiej  

2. Zapraszam w dalszym ciągu na nabożeństwa majowe i na nabożeństwo do Matki 

Boskiej Fatimskiej o godz. 20.00  

3. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w przyszłą niedzielę Zesłanie 

Ducha Świętego  

4. W tym tygodniu liturgiczne wspomnienie św. Macieja Apostoła i św. Andrzeja 

Boboli –patrona Polski (środa)  

5. W sobotę 19 maja w kościele seminaryjno–akademickim święcenia 

prezbiteriatu. Zachęca się wiernych do modlitwy za wyświęcanych  

6. Naszym Rolnikom i Gospodarzom składam podziękowanie za udział w liturgii 

Dni Krzyżowych  

7. W poniedziałek o godz. 19.00 próba chóru 

Patron tygodnia – św. Andrzej Bobola 

Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 roku w 

Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Mając 20 lat wstąpił do 

jezuitów w Wilnie:, gdzie odbył studia. w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. 

Pracował jako kaznodzieja, spowiednik:, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, 

Warszawie, Łomży Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania 

prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane mu określenie 

"łowca dusz duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów w czasie wojen 

kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. w maju 1657 roku 

Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i żydów. Andrzeja 

Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony do Janowa, został skatowany 

straszliwie okaleczony a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i 

dobity szablą. Relikwie Świętego odbyły szczególną wędrówkę w wyniku wydarzeń 

historycznych. z Pińska, przez Połock, Moskwę (1917), Rzym, przybyły w 1938 roku 

do Warszawy Tutaj dzieliły losy wojenne Starówki. Od 1945 spoczywają w kościele 

pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. 

Święty jest patronem archidiecezji białostockiej, warmińskiej, diecezji: drohiczyńskiej, 

łomżyńskiej, pińskiej, płockiej, oraz kolejarzy. 



W IKONOGRAFII św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami 

wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec. 

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». 

Humor 

Kiedy dziewczyna staje się kobietą? 
- Kiedy ją wołają do kuchni nie po to, by zjadła, lecz po to, by ugotowała. 

Babcia do wnuczka: 
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę? 
A wnuk na to:  
- Parkinson, babciu, Parkinson. 

Ilu trzeba polityków, żeby zmienić żarówkę w łazience? 
- Dwóch. Jeden próbuje wkręcić żarówkę w słuchawkę od prysznica, drugi objaśnia, 
że robi się wszystko, co jest możliwe. 

Wchodzi facet do baru i pyta: 
- Czy ktoś może zgubił spory rulon pieniędzy owinięty gumką recepturką? 
Jeden z klientów podchodzi do niego i mówi: 
- Ja, ja! To moje! 
- Masz, znalazłem gumkę. 


