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3. – 9. 06. 2019 

Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 

Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż 

będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich 

błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 

przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 

obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, 

który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby 

cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na 

końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 

ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 

grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 06. 2019 – św. męczenników Karola Liangi i 

Towarzyszy 
18. 00 - Za ++ rodz. Suchanek - Orlik, za ++ siostry, braci, ++ szwagrów Alfonsa i 

Konrada oraz d.op.  

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Wtorek 4. 06. 2019  

18. 00 - Za + Ritę Nieman w rocznicę śm., za + męża Gintera, córkę Lidię, za + 

szwagra Helmuta, pokr i d.op.  

- Nabożeństwo do NSPJ 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. VII 

 Środa 5. 06. 2019 – św. Bonifacego, bpa i m. 

18. 00 - Za + Aleksandra Janikula, + żonę Cecylię, ++ rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Czwartek 6. 06. 2019 – św. Norberta, bpa – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec z młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do służby bożej  

- Za + Jana Rudnickiego, jego ++ rodziców i ++ teściów Szaforz 

 Piątek 7. 06. 2019 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MLODZIEŻOWA:  W pew. int. z prośbą o 

potrzebne łaski Boże i Bożą opiekę dla całej rodziny    

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Sobota 8. 06. 2019 – św. Jadwigi Królowej 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za ++ Marię i Stanisława Radomskich, syna Czesława, ++ z rodz. 

Radomskich  

- Za ++ Annę i Franciszka Siekierka oraz synów Waltra i Piotra 

- Za ++ Martę i Jana Jambor, za ++ krewnych z rodzin Jambor – Siekierka  

- Za + Piotra Warwas, ++ rodziców, + Wiktorię Wystrach i zaginionego męża  

Karola  

- Za + Henryka Murek w rocznicę śm., jego ojca Jana, brata Piotra oraz za ++ 

Zuzannę i Walentego Murek oraz d.op.  

- Za + córkę Aleksandrę Cieciura w 30 r. śm. 

 



 Niedziela 9. 06. 2019 – Zesłanie Ducha Świętego - Uroczystość 

8. 00 Za + Erykę Hinke, jej rodziców, za + Martę Witola oraz za ++ z rodz. Kopiec 

- Grüner 

10. 30 - Za ++ rodz. Anielę i Jana Kondziela, + brata Waldemara, za ++ z rodzin  

Kiełbasa – Kondziela, pokr. i d.op.   

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Franciszka Drożdż, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i za wszystkich z rodzin Drożdż - Buciak 

16. 00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

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

Urszuli i Gerarda Krupa z ok. 35 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W czerwcu po wieczornych Mszach św. nabożeństwo do Najświętszego Serca 

PJ.  

2. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży naszego 

kościoła, uzbierano kwotę 4 672 ZŁ i 31 GR oraz 50 Euro, a także za ofiary do  

puszek na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie i za kolektę na 

Seminarium oraz Kurię Diecezjalną  

3. Podziękowania naszym Rolnikom i Gospodarzom za udział we Mszach św. 

błagalnych o dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli  

4. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: (poniedziałek) św. Karola Liangi i 

Towarzyszy, (środa) św. Bonifacego, (sobota) św. Jadwigi Królowej  

5. Przeżywamy w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Czcicieli Serca Pana 

Jezusa zapraszam na Msze św. pierwszopiątkowe  

6. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

7. W sobotę (8 VI) o godz. 10.00 w kościele seminaryjno–akademickim święcenia 

prezbiteratu (kapłańskie). O nowych kapłanach pamiętajmy w modlitwie  

8. W sobotę (8 VI) o godz. 16.00 w katedrze opolskiej bierzmowanie dla dorosłych  

9. Na Górze św. Anny pielgrzymki: sobota (8.VI) chorych i dzieci specjalnej 

troski, (9 VI) sołtysów i rad sołeckich oraz dzień modlitw chórów kościelnych, 

poniedziałek (10.V) szkół im. św. Jana Pawła II oraz Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich i obchody kalwaryjskie  

10. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru  

11. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów 

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00 na ostatni w tym 

sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Fiorentiną Kamex Nakło 

 



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. Norbert 
Św. Norbert, biskup, urodził się około 1080 roku w Nadrenii. Był subdiakonem i 

kanonikiem w Xanten. Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i 

cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie. w 1115 roku podczas burzy omal nie 

zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do 

benedyktynów podejmując pokutę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. Po 

przyjęciu święceń kapłańskich zaczął pracować jako wędrowny kaznodzieja. w 1120 

roku założył zakon według reguły św. Augustyna w Pr&#233;montr&#233; 

(norbertanów). Od 1126 roku był arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad 

odnową Kościoła. Wypełniał także obowiązki kanclerza Rzeszy Zasadniczość i 

surowość biskupa Norberta stały się powodem rozruchów, a w konsekwencji 

opuszczenia przez niego miasta. "Na tle gorliwej i owocnej pracy dla Kościoła cieniem 

kładzie się jego stosunek do Polski" pisze Henryk Fros SJ. Wychowany w ideologii 

świętego cesarstwa rzymskiego, z którym tak łatwo utożsamiano dobro Kościoła, 

wysuwał roszczenia jurysdykcyjne wobec diecezji polskich, nie uznając metropolii 

gnieźnieńskiej. Umarł 6 czerwca 1134 roku. Kanonizowany w 1582 roku. Jest 

patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot 

jego imienia. 

W IKONOGRAFII ukazywany jest św. Norbert w stroju biskupim, w mitrze, z 

krzyżem w dłoni. Jego atrybutami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka 

palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk.  


