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Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego: (Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20)
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich
i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Idźcie więc i nauczajcie…
Zadania do wykonania otrzymujemy od samego początku – od kiedy tylko zaczynamy
rozumieć słowa rodziców. Wpierw dotyczą one posprzątania zabawek, potem trzeba
odrabiać lekcje i wykonywać drobne prace domowe. W miarę dojrzewania owych zadań przybywało. Im więcej mamy lat, tym częściej wydaje się nam, że nie jesteśmy w
stanie wykonać wszystkiego, a jeszcze tyle przed nami.
Przed odejściem do Ojca Jezus dał apostołom zadanie: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody”. Zdawać by się mogło, że to takie łatwe, no bo czyż trudnością jest
chrzcić dzieci i dorosłych? Szafować sakramenty? Nauczać?
„W swoich przeżyciach doczesnych wierni powinni zawsze pamiętać, że są pielgrzymami na tym padole świata. Choć niejedno tutaj wabi swym urokiem, nie we
wszystkim godzi się rozmiłować, lecz trzeba mężnie przebijać się naprzód” (św. Leon
Wielki).
Perspektywa spotkania się z Jezusem przy ponownym Jego przyjściu umacnia nas,
gdy wpatrując się w niebo, myślimy jednak o ziemskich sprawach, a przecież to nic
dziwnego, bo przed nami moc zadań do wykonania.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.105-106.

Zapraszamy na nabożeństwo majowe w niedzielę, poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 1730:
Nabożeństwo czerwcowe w czwartek, piątek i w niedzielę o godz. 17 30, w sobotę o godz. 730
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Iść za przykładem...
Nasze Zgromadzenie jest misyjne. Święty Alfons Maria Liguori w roku 1732 w miejscowości Scala (Królestwo Neapolitańskie) założył Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszego Zbawiciela. Później, w roku 1749,
nazwane zostało Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. Niejednokrotnie Założyciel pisał w swoich
listach, że bardzo pragnął przepowiadać Ewangelię zarówno niechrześcijanom w Afryce i Azji, jak i chrześcijanom odłączonym od Kościoła katolickiego.
Dzięki człowiekowi o mocnej wierze i niezłomnym duchu, św. Klemensowi Marii Hofbauerowi (zm. w 1820
r.), redemptoryści wyruszyli poza Alpy, by apostolską gorliwością objąć nowe tereny i podjąć nowe formy
misyjnej działalności. Odważne inicjatywy o. Józefa Amanda Passerata (zm. w 1858 r.) sprawiły, że misjonarze redemptoryści przekroczyli ocean i zaczęli się zakorzeniać na ziemi amerykańskiej, gdzie szczególnie
gorliwie pracował św. Jan Nepomucen Neumann.
Następnie zgromadzenie objęło inne kraje i rozprzestrzeniło się na cały świat, obejmując różne dziedziny
działalności apostolskiej i podejmując dzieło misyjne zarówno wśród katolików, jak i niechrześcijan, w końcu
i braci odłączonych od Kościoła katolickiego.
Z całych sił staramy się zachować ducha swego Założyciela, św. Alfonsa, szczególnie w tym, co dotyczy
ubogich i pomagając – w miarę możliwości – współczesnemu światu w rozwiązywaniu naglących problemów.
Pragniemy „iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o
sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18; Iz 61,1).

Wakacje 2016 z redemptorystami – rekolekcje dla młodzieży męskiej
LUBASZOWA, MAŁOPOLSKIE
26-28.06.2017 - maturzyści i kandydaci do Zgromadzenia:
jak za każdym razem będziemy mogli skorzystać z piękna i ciszy Lubaszowej, gdzie znajduje się nasz
Nowicjat. W rekolekcjach będą nam pomagać bracia Nowicjusze, nie zabraknie czasu wolnego dla
siebie i na spotkania i rozmowy z braćmi. Te dni spędzimy w Domu Nowicjatu

BARDO ŚLĄSKIE, DOLNOŚLĄŚKIE
22-26.07.2017 - gimnazjum i szkoła średnia:
w Bardzie mieści się nasz Postulat, więc zamieszkamy w domu, gdzie rozpoczyna się droga życia
zakonnego dla kandydatów na Redemptorystów. W czasie wolnym będziemy również chcieli skorzystać z uroków Barda i Kotliny Kłodzkiej, gdzie można zobaczyć wiele ciekawych miejsc: jaskiń, kopalń, czy też "podziemnych miast" i twierdz.

TUCHÓW, MAŁOPOLSKIE
17-21.07.2017 - gimnazjum i szkoła średnia:
zapraszamy do wspólnego przeżycia kilku dni wakacji w Tuchowie przy naszym seminarium. Jak co
roku będą nam towarzyszyć bracia klerycy. Oprócz spotkań w grupach, konferencji i modlitwy będzie
też sporo czasu wolnego, by zagrać w piłkę nożną lub siatkówkę, czy też zwiedzić okolice Tuchowa.
Jeden dzień poświęcimy tym razem na pielgrzymkę do Lubaszowej.

KOŚCIELISKO, MAŁOPOLSKIE
2-6.08 oraz 7-11.08.2017 - III gimnazjum i szkoła średnia
zapraszamy do wspólnego przeżycia kilku dni wakacji w Kościelisku, gdzie znajduje się nasz dom
rekolekcyjno - wypoczynkowy. Te turnusy to REKOLEKCJE DLA AKTYWNYCH, ponieważ oprócz
spotkań jakie zawsze podczas rekolekcji się odbywają, będzie bardzo dużo okazji, by zachwycić się
pięknem przyrody w czasie wspólnych wypraw w góry, na Giewont, czy też (dla mniej wysportowanych) na Gubałówkę lub do centrum Zakopanego. ZAPRASZAMY (adres: Kościelisko, Droga na
Wierch 7)
Zgłoszenia:
O. Witold Baran CSsR – tel. 505 593 233; e-mail: wbaran1980@gmail.com
O. Artur Pruś CSsR – tel. 511 978 683; e-mail: prusartur@gmail.com
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 Poniedziałek 29 V – Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
00
1.
7
800 1. + Eleonora, Antoni, Teresa, Antoni, Edward
1800 1. W int. osób adorujących Najśw. Sakrament; 2. + Bartłomiej Bendyk, Wanda Święcicka;
3.+Jadwiga i Zenon Brzozowscy; 4. + Elżbieta Kaczkowska
Karmel godz. 7 Wtorek 30 V – Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a
00
1.
7
800 1. + Czesław Tujski, rodzice Tujscy i Kowalik
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej;
Karmel godz. 730 - Int OCD
Środa 31 V – So 3, 14-18; Ps: Iż 12, 2-6; Łk 1, 39-56
00
1.
7
800 1. + Tadeusz; 2. + Benedykt Kosiorek, rodzice, teściowie, zm. z rodziny
1800 1. + teściów, mąż Zbigniew Sobierański; 2. + Roman Maślankowski, rodzice: Aleksy i Gertruda
Maślankowscy, Katarzyna i Władysław Baranowscy; 3. + Teresa Porowska; 4. + Wiesława Sprawka w 1 r. śm.
30

Karmel godz. 730 - Int OCD
Czwartek 01 VI – Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
00
1.
7
800 1.
1800 1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. O błog. Boże, opiekę MBNP dla p. Leszka Gosk (Int. od
chóru Redemptoris); 3. + Joachim Czernicki, zm. z rodz. Czernickich i Wiśniewskich; 4. + Michał i
Władysława Jakowel, Paulina, Aleksander, Stefan, Józef

Piątek 02 VI – Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19

Karmel godz. 730 – dziękczynno – błagalna dla
Jolanty i całej rodziny

700 1. W int. Parafii
800 1.
1630 1. + Anna Romanowska, Wacław
1800 1. Wynagradzająca Najświetszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy ludzkości
2400 1. W int. uczestników nocnego czuwania
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Sobota 03 VI – Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25
00
1. O uzdrowienie z choroby nowotworowej i dar potomstwa dla Agaty
7
800 1. + Leszek Jaworski
1100 1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji; 2. + Ryszard Kałuski w 1 mies. po śm.; 3. + Ignacy i
Stanisława, Krystyna, Rozalia, Leon, Kazimiera, Zofia, Józef; 4. + Czesław Strawa, rodzice, teściowie
1800 1. W intencji Parafii; 2. + Jan Gus, Julian Sokołowski, Marianna i Julian Gusowie; 3. + Stanisław
Pożarowski i zm. z rodz.
Niedziela 28 V – Dz 2, 1-11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23

Karmel godz. 730 - Int. OCD

1. + Felicja i Jan Puszczałowscy
1. + Tadeusz Górski
1. + rodzice: Emilia i Franciszek Sokołowscy; Wacław, Józef, Leszek, Helena, Tadeusz, Genowefa; 2.+ mąż Eugeniusz, rodzice, teściowie, rodzeństwo, Jan Witkowski
1130 1. Chrzty; 2. + Stanisława i Tadeusz Truszkowscy
1300 1. Jubileusz 25-lecia sakramentu kapłaństwa O. Ryszarda Hajduka CSsR
1630 1. Dziękczynno-błagalna w 18 rocz. urodzin Michała Truszczyńskiego
1830 1. + Alfons Lemańczyk
Intencje mszy św. Można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
700
830
1000

Dziękujemy wszystkim Rodzinom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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Ogłoszenia: Niedziela Wniebowstąpienia Panskiego – 28 V 2017 r.
1. Niedziela, 28 maja: (Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- zbiórka ofiar do puszek na wsparcie parafialnego Caritas.

2. W poniedziałek, 29 maja: (Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy))
- godz. 17:30 – nabożeństwo majowe w intencji osób modlących się w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
3. We wtorek, 30 maja: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań,
zostaną
odczytane
w czasie nabożeństwa.
- godz. 17:15które
zmiana
tajemnic
różańcowych.
- Na Mszy św. o godz. 18:00 będą obecni Neoprezbiterzy Diecezji Elbląskiej, którzy udzielą nam błogosłaDzień imienin O. Waldemara Michalskiego, do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
wieństwa prymicyjnego.
św. o godz. 18:00

4. W środę, 31 maja: (Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny)
- godz. 17:30 nabożeństwo majowe i ku czci Św. Michała Archanioła.

5. W czwartek, 01 czerwca: (Wspomnienie św. Justyna, męczennika)Pierwszy czwartek miesiąca.
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00,18:00.
- o godz. 17:30 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
- o godz. 21:00 Godzina Święta (kaplica Miłosierdzia Bożego)

6. W piątek 02 czerwca: (Dzień powszedni)Pierwszy piątek miesiąca
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30 (dzieci), 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:45.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo pierwszo-piątkowe.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.
- godz. 21:00 nocne czuwanie z Mszą św. o północy.

7. W sobotę 03 czerwca: (Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe.
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo pierwszo-sobotnie z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
- godz. 18:00 - Wieczorna Msza Wigilijna z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczyć
będzie Ks. Bp Józef Wysocki. Po Mszy św. nabożeństwo z modlitwą o dary Ducha Świętego.

8. W niedzielę 04 czerwca: (Niedziela Zesłania Ducha Świętego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- O godz. 13:00 jubileusz 25-lecia sakramentu kapłaństwa O. Ryszarda hajduka CSsR
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie
na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie
ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej, abyś również nam raczył udzielić tych
samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
MOJA PARAFIA nr 22/2017 (469) Do użytku wewnętrznego - 4 -

