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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 

A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 

I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ NIECH 

GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY A TY, 

KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIE-

SKIEGO, SZATANA I INNE 

ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 

ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN 
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1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Z racji III niedzieli miesiąca, zapraszamy 

w godz.19.00 – 21.00 na adorację Pana Jezusa 

w Najśw. Sakram. 

 

2. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na 

organizacje Światowych Dni Młodzieży. 

 

3. Spowiedź dla młodzieży przystępującej do 

sakramentu bierzmowania, ich bliskich i świadków 

będzie w piątek (22 maja) o godz. 16.30. 

 

4. Trwamy w nowennie przed Uroczystością Zesła-

nia Ducha Św., która jest odprawiana po nabożeń-

stwie majowym.  

 

5. W sobotę (23 maja) po Mszy św. o godz. 18.00 

zapraszamy na czuwanie modlitewne, podczas, 

którego będziemy prosić, aby Duch Św. został nam 

dany i odnowił oblicze tej ziemi. Czuwanie zakoń-

czy się o godz. 22.00. 

 

6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość 

Zesłania Ducha Św. Przypominamy, że niedziela ta 

kończy okres Wielkanocy. Kończy się również 

czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

 

7. Organizujemy wyjazd do Hiszpanii i Francji – są 

jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. 

 

8. W tym tygodniu zakupiono nowe wycieraczki, 

znajdujące się przy drzwiach kościoła. 

 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nabyć 

ją można w zakrystii 
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PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą 
książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, 
co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, 
w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został 
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele 
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czter-
dzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A pod-
czas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić 
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. 
Mówił: "Słyszeliście o niej ode Mnie: 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 czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją 
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świad-
kami w Jerozolimie 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 uporczywie wpatrywali się 
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
"Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatruje-
cie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba". 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy straszliwy, 
jest wielkim Królem nad całą ziemią. 
   Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
   Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
   Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 
   śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. 
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i obja-
wienia w głębszym poznawaniu Jego samego, 
to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak 
byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego dzie-
dzictwa wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas wierzących na 
podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką 
dokona dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go 
z martwych i posadził po swojej prawicy na 
wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzch-
nością 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 wszyst-
ko na wszelki sposób. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,  
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,  
aż do skończenia świata. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

EWANGELIA 

Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus 
ukazawszy się Jedenastu powiedział do 
nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię 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 roz-
mowie 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 potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. 

Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 17. 05. 2015 

7.00   O intronizację Króla wszechświata 

Pana Jezusa w sercach, rodzinach, parafii, 

Polsce i na całym świecie 

7.00 + Stefana Sawickiego 

8.30   WYPOMINKI ROCZNE 

10.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę i 

Stanisława Dudek. 

11.30   W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH. 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Halinę i Mieczysława Wiśniew-

skich. 

 

PONIEDZIAŁEK 18. 05. 2015 

7.00 +  

7.00 + Mariannę i Władysława Zbroch. 

7.00 + Zofię i Wawrzyńca Hyla i dziadków 

Sokół. 

7.00 +.Cr. Zilińskich, Sadowskich i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

18.00 + Walerię Nawrocką, Władysława, 

Szczepana i Józefę Wojnarowskich. 

18.00   Dziękczynna za otrzymane łaski. 

 

WTOREK 19. 05. 2015 

7.00 + Lecha Skrobackiego p.p. 

7.00 + Krzysztofa Czokow p.p. 

7.00   O zdrowie i potrzebne łaski dla Ja-

dwigi, Wiesława-Alfreda Mućko. 

18.00 + Zofię i Stanisława Stasiorek. 

18.00 + Romana Rutkowskiego w 50 r. śm. 

oraz rodziców Stanisławę i Michała. 

18.00 + Stanisławę i Franciszka Dębskich, 

Franciszkę i Stanisława Groszkowskich. 

 

ŚRODA 20. 05. 2015 

7.00 +  Kazimierę Górnik-Wolską p.p. 

7.00 + Annę Gmitrzak p.p. 

7.00 + Jana Angieczyk. 

18.00   Nowenna do MBNP 

18.00 + Hannę Obidzińską p.p.  

  Intencje mszalne 

 

Ochrzczeni: 
1. Jarosław Dąbkowski 2. Alicja Kalińska 

Intencje mszalne c. d. 
CZWATEK 21. 05. 2015 

7.00 + Halinę Dołęgowską p.p. 

7.00 + Edwarda Hrechorowicza p.p. 

18.00 + Kazimirę i Franciszka Kaszyńskich. 

PIĄTEK 22. 05. 2015 

7.00 + Helenę i Piotra Płodziewskich. 

7.00 + Mariannę, Władysława i Stanisława 

Lamprecht 

18.00 +  Stanisławę, Alinę i Aleksandra w 12 

r. śm. Biernackich, Zbigniewa Rusak. 

18.00   Dziękczynno – błagalna za otrzymane 

łaski dla Anny i jej rodziny z prośbą o dalszą 

opiekę i błog. Boże. 

SOBOTA 23. 05. 2015 

7.00 + Wacława i Genowefę Radeckich. 

7.00 + Andrzeja Malinowskigo. 

7.00 + Melanię, Zbigniewa, Helenę i Mariana 

Wrona. 

7.00 + Marka w 1 r. śm, Tadeusza i Jadwigę 

Domalewskich 

18.00 + Michała i Zofię Jabłońskich, Jana i 

Irenę Stępniewskich, Halinę Kobla, z rodziny 

Stępniewskich, Jabłońskich, Piaseckich i 

Wadeckich. 

18.00   Dziękczynno-błagalna dla Marzeny i 

Crezarego w 5 roczn. ślubu  z prośbą o Boże 

błogosławieństwo. 

NIEDZIELA 24. 05. 2015 

7.00 + Stanisława, Irenę, Włodzimierza, Je-

rzego i Edwarda Rakowskich. 

7.00 + Hannę Pieciak w 15 r. śm. 

11.30 + Janinę w 11 r. śm. z rodz. Sokolnic-

kich, Zawadzkich, Rykaczewskich, Jadwigę i 

Sylwestra Krzyżańskich, Czesława Petry-

kowskiego, Stefana Bacę, Janinę, Henryka, 

Mariana i zm. z rodz. Marków  . 

13.00   ZA PARAFIAN. 

18.00 + Zygmunta Godzwa w 10 r.śm. 

21 MAJA. ŚWIĘTY JAN NEPOMUCEN, PREZBITER I MĘCZENNIK. 

   Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku koło czeskiej Pragi. Pierwsza pewna i ścisła wiado-

mość o jego życiu pochodzi z roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze klerykiem, Jan figurował 

w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku 1380 został 

wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla w Pradze. Równocze-

śnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie. Po sześciu latach studiowania został 

mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa lata potem również kanoni-

kiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiako-

nem i proboszczem w Zatoc. Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego 

wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze 

miejsce po metropolicie w diecezji. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV 

Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Jan, będąc mediatorem, został uwięziony przez 

porywczego króla i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król. Potem na 

pół żywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Jan zginął, 

ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za 

pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie i pochowa-

no w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą. Po 

śmierci Wacława IV kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się jego pierwsze życio-

rysy, a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII jest już nazywany "błogosławionym" i wymie-

niany wśród patronów Pragi i Czech. Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero w roku 1710 z polecenia cesarza 

Józefa I. Innocenty XIII w 1720 roku potwierdził tytuł błogosławionego. Ten sam papież zatwierdził tekst Mszy 

świętej i Liturgii Godzin ku czci Błogosławionego na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Dnia 19 marca 

1729 roku papież Benedykt XII ogłosił go formalnie świętym. 

 

22 MAJA. ŚWIĘTA RITA Z CASCIA, ZAKONNICA. 

   Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. 

w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii jako jedyne dziecko. Według 

podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzyma-

ła imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za mąż. 

Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem wielu jej 

dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity w pora-

chunkach zwaśnionych rodów. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty 

wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich 

ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy 

planowali pomścić ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu 

augustianek. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do co-

dziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. 

Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, 

prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą gło-

wę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się 

bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita 

prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak sprawiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się 

posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kon-

templacji. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do dziś. Kiedy po 

kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się cały kościół, cyprysowa trumna z ciałem 

Rity pozostała nietknięta. Papież Urban VIII w roku 1628 zatwierdził jej kult, a uroczysta kanonizacja odbyła się 

24 maja 1900 r. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św. Ritę "drogocenną perłą Umbrii". 
Por.: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/ 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


