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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 NIE-

BIESKIEGO, 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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Boże, bogaty w miłosierdzie, dziękuję Ci za 
Twoją służebnicę Emilię, którą obdarzyłeś 

powołaniem żony i matki. Prowadzona Two-
im Duchem wiernie Ci służyła i dała świa-

dectwo gotowości oddania życia, aby poczę-
te dziecko mogło się urodzić. 

Dziękuję Ci za Twojego sługę Karola, które-
go obdarzyłeś powołaniem męża i ojca. 

Zawsze wierny Tobie i trwający na modli-
twie, 

z miłością spełniał swoją misję troszcząc się 
o codzienne potrzeby rodziny i pamiętając o 

biednych. 

Dziękuję Ci za miłość Emilii i Karola uświę-
coną sakramentem małżeństwa i za ich dzie-
ci – owoc tej miłości,  a szczególnie za św. 
Jana Pawła II, któremu oni przekazali wiarę 

i prowadzili go do Ciebie. 

Wszechmogący Boże, otocz chwałą ołtarzy 
tych, którzy gorliwie pełnili Twoją wolę. Po-
móż mi, dzięki świadectwu ich życia, ciągle 
na nowo odkrywać świętość małżeństwa i 

rodziny, znaczenie codziennej miłości  i po-
trzebę niesienia pomocy potrzebującym. 

Racz przez wstawiennictwo Twoich sług, 
Emilii i Karola, udzielić mi łaski, o którą z 

wiarą i ufnością proszę (……). Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa o beatyfikację Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierw-
szą Księgę napisałem, Teofilu, o wszyst-
kim, co Jezus czynił i czego nauczał od 
początku aż do dnia, w którym dał pole-
cenia 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 Oj-
ca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mó-
wił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świę-
tym». 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 Świę-
ty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i 
będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krań-
ce ziemi». Po tych słowach uniósł się w 
ich obecności w górę i obłok zabrał Go 
im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywa-
li się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w bia-
łych szatach. I rzekli: «Mężowie z Gali-
lei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w 
niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nie-
ba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba». Oto słowo 
Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Efezjan. Bracia: Bóg Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
niech da wam ducha mądrości i objawie-
nia w głębszym poznawaniu Jego same-
go. Niech da wam światłe oczy serca, 
byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do 
której On wzywa, czym bogactwo chwa-
ły 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 Ko-
ścioła, który jest Jego Ciałem, Pełnią 
Tego, który napełnia wszystko wszelkimi 
sposobami. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Ma-
teusza. Jedenastu uczniów udało się do 
Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im pole-
cił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
podszedł do nich i przemówił tymi sło-
wami: «Dana Mi jest wszelka władza w 
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 24 Maja 2020 
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 28. 
8.30 + Elżbietę, Czesława Domańskich, 
Czesławę, Józefa, Sławomira Wujcikow-
skich. 
10.00 + Krystynę, Michała, Weronikę, 
Stefana, Mirosława Gawryłowiczów, Bal-
binę, Eustachego Wiśniewskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego i zm. z 
rodziny. 
PONIEDZIAŁEK 25 Maja 2020 
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 29. 
7.00 + Joannę Siudej, Janinę, Stanisława, 
Ryszarda Nesner. 
7.00 + Sabinę, Henryka Polkowskich. 
18.00 + Andrzeja, Ryszarda, Krystynę 
Ciepielewskich. 
18.00 + Aleksandra, Leokadię, Lidię, 
Małgorzatę i zm. z rodziny Fidler. 
WTOREK 26 Maja 2020 
7.00 + Iwonę Mańkowską – Greg. 30. 
7.00 + Janinę, Feliksa Byk, zm. z rodziny 
Byk i Dołbów. 
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla 
Eugenii. 
18.00 + Teresę Kurzyńską. 
18.00 + Marka Cichockiego oraz Janusza 
Wojciechowskiego w 10 r. śm. 
ŚRODA 27 Maja 2020 
7.00 + Ryszarda Bonieckiego w 4 r. śm. i 
dziadków. 
7.00 + Floriana ( 19 r. ), Leszka ( 9 r. ), 
Emilię, Mieczysława Grafka, zm. z rodzi-
ny Domańskich i Drzewieckich. 
7.00 + Bronisławę Dziubińską pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Kazimierza Długoszewskiego. 

CZWARTEK 28 Maja 2020 

7.00 + dziadków: Irenę, Zygmunta Le-
wandowskich. 
7.00 + Janinę Adamczyk i zm. rodziców z 

obu stron. 
7.00 + Grzegorza Trawkę pp. 
18.00 + Zdzisława w 23 r. śm., Janinę, 
Władysława, Andrzeja Rydel, Francisz-
ka, Stanisławę, Kazimierza Prusaczy-
ków. 
PIĄTEK 29 Maja 2020 
7.00 + Adelę, Tadeusza Gałeckich, Le-
okadię, Franciszka Boczkowskich. 
7.00 + Bogdana Przybysza w 9 r. śm. 
7.00 + Kazimierza Długoszewskiego pp. 
18.00 + Kazimierza Mietka w 6 r. śm., 
Janinę Lasocką, zm. z rodziny Szmidtów, 
Szubalskich, Szymańskich, Miętków. 
18.00 + Krzysztofa Banasiuka. 
SOBOTA 30 Maja 2020 
7.00 O Boże błog. dla Elżbiety z racji 
urodzin. 
7.00 + Franciszkę, Adama, Stanisława 
Sokołowskich. 
7.00 + Walentynę, Władysława, Marka 
Zwierzchowskich. 
18.00 + Janinę, Aleksandrę, Franciszka 
Nerc, Genowefę Wodarek. 
18.00 + Lucjana, Halinę Olikowskich, 
Helenę Grzybkowską. 
NIEDZIELA 31 Maja 2020 
7.00 + Krystynę, Władysława, Helenę 
Mazurek, Witolda Malarowskiego, Bar-
barę Kotowską. 
8.30 + Janinę, Walerię, Józefa, Jerzego, 
Sebastiana Zielińskich, Wiesławę, Józefa 
Bojanowskich, Witolda Pontek. 
10.00 + Feliksę, Tadeusza, Edwarda Sta-
churskich. 
11.30 + Janinę w 16 r. śm., zm. z rodziny 
Sokolnickich, Likaczewskich, Zawadz-
kich, Marków, Krzyżańskich, Stefana 
Bacoł, Tadeusza Sokolnickiego. 
13.00 ZA PARAFIAN ( M.P. – W 45 r. 
ślubu p. Grażyny i Ryszarda Nadrzyc-
kich o potrzebne łaski i Boże błog. ). 
18.00 + Zofię Magier i zm. z rodziny. 

24  .  V  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
2. Trwa nowenna do Ducha św. przed Uroczystością Zesłania Ducha św. 
3. W sobotę po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie majowym będzie 

trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Będzie 
to czas i okazja do modlitwy, czuwania i błagania Boga o potrzebne 
dary w Wigilię Zesłania Ducha Św. 

4. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Św. 
Przypominamy, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy. Kończy się 
również czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Przypominamy 
to tym, którzy jeszcze nie byli u spowiedzi wielkanocnej, także dzie-
ciom i młodzieży. 

5. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej 
z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy te-
go nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii 
świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód euchary-
styczny i głód Słowa Bożego, zachęcamy do uczestnictwa w Mszy 
Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowa-
niu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. 

6. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest do nabycia 
nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Prosimy was bardzo o jego na-
bywanie zwłaszcza teraz, taki gest solidarności z wydawnictwem i z 
nami, z parafią. Dostajemy tygodniowo 90 egzemplarzy tego tygodni-
ka. I nie zależnie od tego czy go sprzedamy czy nie musimy płacić, 
zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza. A w obecnej sytuacji bez 
waszej pomocy, bez nabywania tego tygodnika, nie podołamy sami z 
tymi wydatkami. Za zrozumienie i pomoc będziemy wam wdzięczni. 
Tak nas mało teraz przychodzi do kościoła, zakupmy więc ten tygo-
dnik nie tylko dla siebie, ale i dla innych naszych znajomych, sąsia-
dów. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Franciszek Buczkowski W ieczny odpoczynek... 


