
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16.05.2021 – 23.05.2021 

Niedziela – 16.05.21, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
        Kolekta remontowa na prace remontowe w naszej parafii 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + siostrę Marię Woźny i jej męża Antoniego ze wspom. + ojca  
  Romana.  
  9.00 – Za + tatę Franciszka Lechowicz o łaskę przebaczenia i wieczne  
  zbawienie od córki Danuty i zięcia.  
10.30 – Suma: Za +żonę i matkę Annę Griner.  
15.00 – Nabożeństwo majowe (przy krzyżu „za Pieruszką”) 

Poniedziałek – 17.05.21, 
  6.30 – Za ++ Bronisławę i Jerzego Wilim, + s. Krystynę, ++ dziadków i pokr.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Wtorek – 18.05.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Helenę i Paula Stiller, dziadków i ++ z rodziny. 
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Środa – 19.05.21, 
18.00 – Za + Andrzeja Marchewka w 30 dzień po śmierci.  
   Nabożeństwo majowe 
19.00 – Salka w kościele: Spotkanie z dyrektorem Biura pielgrzymkowego 
   w sprawie Pielgrzymki do Ziemi Świętej.  
   Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych.  
   Termin 12 – 19.10.2021 (wylot z Warszawy) możemy zmienić na  
   07.11 – 14.11.2021 (wylot z Krakowa).   

Czwartek – 20.05.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Irenę i Józefa Składny, ++ Annę i Maksymiliana Kuźnik,  
   dziadków z obu stron i całe pokrew.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Piątek – 21.05.21,  
  6.30 – Za + Władysława Haczek o miłosierdzie Boże i zbawienie wieczne od  
   Katarzyny Bielka z rodziną.  
18.00 – Za + Jadwigę Falk od parafian z ul. Wodnej. Nabożeństwo majowe. 

Sobota – 22.05.21,  
  7.00 – Za + matkę Małgorzatę Szenfeld, ojca Alojzego, szwagra Antoniego  
   Piwko, dziadków Kubocz – Szenfeld i ++ z pokrew.  
   Nabożeństwo majowe.   

15.00 – Do św. Józefa  i Matki Boskiej Królowej w intencji Edwarda Kubus z  
   ok. 60 r. urodzin oraz o zdrowie i błog. w całej rodzinie.     

Niedziela – 23.05.21, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
        Kolekta diecezjalna – jałmużna postna. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Ducha Świętego Ożywiciela i Uświęciciela za wszystkich Parafian .  
  9.00 – Za + brata Bernarda Polewka ze wspom. jego ++ rodziców i dziadków  
  z obu stron. 
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Elżbietę Gałeczka, brata Andrzeja, siostrę  
  Irenę i szwagra Janusza.  
15.00 – Nabożeństwo majowe. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus 
uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w 
czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w 
dziękczynieniu i uświęcać codzienność. 
2. Przez cały maj zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe. Dzisiaj 
zapraszam na nabożeństwo w plenerze przy krzyżu na ul. Kosynierów. Ze 
względu na pandemię dojazd na miejsce na sposób prywatny. 
3. Tydzień temu grupa 10 dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Komunii 
Świętej. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a 
żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im 
wzrastać w wierze.  
4. Nasza Parafia poszukuje osoby, której mogłaby powierzyć troskę o tereny 
zielone (głównie koszenie trawy) na terenach przykościelnych i cmentarzu. 
5. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.  
 
CMENTARZ. W trosce o bezpieczeństwo i porządek na naszym cmentarzu 
(gł. pomników nagrobnych i drożność alejek), proszę, aby każdorazowy zamiar 
postawienia pomnika wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej w celu 
ustalenia warunków zabudowy (wymiarów pomnika, ew. jego obejścia). W 
niektórych miejscach, gdzie elementy pomnika (dodatkowe płyty lub płytki) 
utrudniają swobodne przejście całą szerokością alejki, należy dokonać 
odpowiedniej korekty ich położenia lub je usunąć. Dołóżmy starań, aby 
zapewnić naszym drogim zmarłym godne miejsce spoczynku, a jednocześnie 
pozostawić bezpieczne i swobodne przejście alejkami.  



 
SENTENCJA TYGODNIA  
Wystarczy promyk nadziei, aby otwarło się niebo (przysłowie arabskie) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Większość mnichów egipskich była pochodzenia wiejskiego. Kiedyś jeden z 
nich odwiedził starca. 
- Mam wątpliwości - powiedział - co do prawdziwości Ewangelii. 
- Skąd ci przyszły? - zapytał starzec. 
- Czytałem 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Jest tam w 18 wierszu napisane o 
człowieku, który zaproszony na gody, powiedział: „Kupiłem gospodarstwo i 
trzeba, abym poszedł je zobaczyć”. 
- A zatem? 
- To niemożliwe, żeby ktoś kupił gospodarstwo nie widząc go przedtem. 
 
BOŻE CIAŁO 2020 
Przed nami uroczystości Bożego Ciała. Ponieważ w ubiegłym roku procesja 
była przygotowana ale się nie odbyła, dlatego tegoroczna procesja zostanie 
przeprowadzona w oparciu o tematykę i materiały wtedy przygotowane. 
I ołtarz TO JEST CIAŁO MOJE na ul. Bukowej za skrzyżowaniem z ul. 
Sucharskiego przygotowują: ul. Sucharskiego od rodz. Skoczylas do początku i 
ul. Wodna,  
II ołtarz JEDLI DO SYTOŚCI na placu obok zakładu Joanna przygotowują: ul. 
Główna od rodz. Kudelka do Kościelny, 
III ołtarz OPOWIADALI CO ICH SPOTKAŁO na ul. Łąkowej przed 
skrzyżowaniem z ul. Sucharskiego przygotowują: ul. Sucharskiego od rodz. 
Maj do końca (rodz. Świetlik), 
IV ołtarz ABY STANOWILI JEDNO przy kościele przygotowują: ul. Główna 
od rodz. Kuźnik do Psik. 

 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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ROZWAŻANIE 
 

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. 

W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy 
Ojca”. Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali 
nieba daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest 
pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o 
to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności, różnych 
ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu, 
największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest 
nim Jezus Chrystus. 
 


