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Poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
– święto Najświętszej Maryi Panny Matki Ko ścioła 

Zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez 
Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha 
Świętego było początkiem działalności Kościoła.  
Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 
16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, 
uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. W 1968 r. Paweł VI 
potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 
Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: 
"Matko Kościoła, módl się za nami". W to piękne Święto Matki Kościoła trzeba nam 
przypomnieć: /cd. str. 3/  
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EWANGELIA  NA VII  NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                             MK 16, 15-20 

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga  
 

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 potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. 

 
 

 
 
 
Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie życie 

Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła.  
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. Ze spotkania z Panem, który wśród radości wstępuje do 
nieba, płynie Jego wezwanie – nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu”. Odnosi się to do wszystkich ochrzczonych, którzy w mocy Ducha 
Świętego wyruszą z orędziem Dobrej Nowiny. I w ten sposób staną się świadkami 
Zmartwychwstałego. Świadek to ten, kto potwierdza, poświadcza coś, ale tylko to, co 
widział, słyszał lub czego doświadczył osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją 
słowem i przykładem życia. 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, a teraz Wstępujący w Niebo, wspieraj Swą mocą 
naszą wiarę, byśmy wypełniali zadania nam dane i głosili jedyną Prawdę przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie. 

 
 

 
 

 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI  DO  WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Julian Gwiazdowicz i ś.p. Marianna Słomińska - polecajmy ich dusze Miłosierdziu 
                                                                                     Bożemu w naszych modlitwach. 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. We wtorek, 19 maja br. o godz.18:00 będziemy gościli w naszym kościele J.E.  Ks. Bpa 
Józefa Zawitkowskiego w związku z przyjęciem Sakramentu     Bierzmowania przez 
naszą młodzież. Udzielenie sakramentu dojrzałości w wierze naszym młodym 
parafianom oraz obecność Ks. Biskupa jest     ważnym wydarzeniem dla całej 
wspólnoty parafialnej, dlatego bardzo     serdecznie zachęcam i proszę o udział w tej 
uroczystości wielu Parafian, nie     tylko rodziców, chrzestnych i bliskich 
przystępujących do sakramentu.   

2. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Zesłania Ducha     Świętego. 
W naszej Parafii jest to także dzień I Komunii świętej. Uroczystą     Mszę świętą, 
w czasie której zostanie udzielona dzieciom Pierwsza Komunia     św. będziemy 
celebrować o godz. 11:00.  Nie będzie Mszy św. o godz. 12:00.     Osoby nie biorące 
udziału w uroczystości komunijnej prosimy o udział we     Mszy św. niedzielnej 
o godzinie 9:00 lub 18:00.    

3. W poniedziałek, 25 maja br., po Mszy św. odbędzie się spotkanie rodziców  i dzieci 
celebrujących rocznicę I Komunii świętej.   

4. W dniu dzisiejszym, z racji trzeciej niedzieli miesiąca, Radni będą  przyjmowali ofiary 
na cele inwestycyjne, do puszek będą zaś zbierane ofiary na organizację ŚDM w 2016 r. 
Zbliża się kolejny termin opłat podatków od   gruntów i nieruchomości – przy tej okazji 
będzie można także składać na   listę ofiary inwestycyjne. 

5. Dziękujemy  za  ofiary  złożone na pomoc poszkodowanym w Nepalu w wysokości 1638 
zł. oraz na   tacę   w  ubiegłą  niedzielę w wysokości 1103,90 zł. Bóg zapłać! 

 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pacjent przychodzi do lekarza i pyta: 
- Panie doktorze, jak mam się pozbyć tasiemca? 
- Proszę jeść ciastka i popijać mlekiem. 
Po tygodniu chory wraca: 
- Nic nie pomogło - narzeka rozczarowany pacjent. 
- Teraz proszę pić tylko mleko, wszystko będzie dobrze - uspokaja go lekarz. 
Rzeczywiście, następnego dnia pacjent pije tylko mleko, tasiemiec wychodzi i pyta: 
- A gdzie ciacho? 
 
/ Cd. ze str.1/Nie jesteśmy sami i opuszczeni. Tak naprawdę tośmy we wspólnocie Kościoła 
ani te sieroty zebrane, ani wygnańcy synowie Ewy, jak śpiewamy w pieśniach. Mamy 
w niebie Ojca, który nas kocha i troszczy się o nas. Mamy pośród siebie Chrystusa naszego 
Odkupiciela, Który nieustannie udziela nam łask odkupienia. Mamy Ducha Świętego 
Pocieszyciela, obrońcę, który prowadzi nas drogami świętości.  I mamy Matkę, Dobrą, 
Kochającą Matkę, która troszczy się o nas, o cały Kościół. A w takim otoczeniu, w takim 
domu nie pora na zamartwianie się, na zniechęcanie i opuszczanie rąk. Trzeba nam 
pogodnie, wytrwale i twórczo rosnąć w świętości. A Dobra Matka Maryja, Matka Kościoła 
zadba już o to, by każde Jej dziecko dorastało do miary Chrystusowej, do świętości. Trzeba 
tylko byśmy powiedzieli Jej nasze „Totus Tuus” i zawierzyli Jej tak, jak zawierzył Jej św. 
Jan Paweł II. 
 



                                                                           
                                                                             

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK, 18. 05. 2015 r. 
18:00 – za + Mariannę,  Zofię i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa.          
Nabożeństwo majowe 
 
                                                  WTOREK, 19. 05. 2015 r. 
18:00 – o Boże błogosławieństwo dla Piotra Jankowskiego z ok. 18 roczn. ur. 
Nabożeństwo majowe 
 
                                               ŚRODA, 20. 04. 2015 r. 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 15 lipca 2015 r./: 
            - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  Bożej dla Ojczyzny;                                  
              za + Mariannę Słomińską (int. od uczestników pogrzebu);           
                   + Juliana Gwiazdowicza (int. od uczestników pogrzebu);           
                   + Andrzeja w 14 roczn. śm., Zdzisława w 2 roczn. śm. Pecynów, Roberta  
                      Wiśnika, Genowefę i Józefa Kwiatkowskich, Franciszkę,  Antoniego, 
                      Mariannę Pecynów;                                                           
                   + Mariusza Gieracha;                                                                              
                   + Stanisławę w 2 roczn. śm. Stefana, Jana i Mariana Piaskowskich oraz 
                     dziadk. Pijanowskich. 
Nabożeństwo majowe  
          
                                                             CZWARTEK,  21. 05. 2015r. 

18:00 – za + Cecylię Woźniak (int. od siostry Janiny). 
Nabożeństwo majowe 
 
                                                                        PIĄTEK, 22. 05. 2015 r. 
18:00 – za + Zofię Szymańską (int. od córki Teresy z rodziną). 
Nabożeństwo majowe 
 
                                                          SOBOTA, 23. 05. 2015 r. 

18:00 – za + Tadeusza Sosnowskiego w 11 roczn. śm., Józefa i Mirosława  Grzelków, 
                     dziadk. Pacynów i Grzelków.                                     
Nabożeństwo majowe 
 
          NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO,  24. 05. 2015 r. 
  9:00 – za + Feliksa, Marylę i Jana Konarskich.                                                    
11:00 – za Dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich Rodziny. 
18:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Janiny z ok. 85 roczn. 
              urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 
Nabożeństwo majowe 
 
 
 
 


