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ROK B 13 V 2018 R. NR 382
MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od
początku aż do dnia, w którym dał polecenia 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 Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – 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 czasy i chwile,
które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 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
jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie
w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba». Oto słowo Boże.
PSALM 47
Pan wśród radości wstępuje do nieba.

DRUGIE CZYTANIE
(Ef 4, 1-13) Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania,
do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie
nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno
jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze
powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich,
który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas
została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy
na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż
oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i
Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił
jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i
nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Oto słowo
Boże.
ALLELUJA
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata.
EWANGELIA
(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. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 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, a 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. Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy do pobożnego uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych ku czci NMP, sprawowanych
codziennie o g. 1715. Zachęcamy też do wspólnej modlitwy przy kapliczkach.
NOWENNA I CZUWANIE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
W piątek 11 maja rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. Będziemy na niej trwać do soboty 19 maja. Nowennę będziemy odprawiać po Nabożeństwie
Majowym. W sobotę wieczorem, 19 maja zapraszamy na Mszą Świętą Wigilijną Zesłania Ducha Świętego,
a po Mszy Świętej zapraszamy na czuwanie oraz adorację przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego do godz. 2100. W ramach tego czuwania zapraszamy młodzież przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania oraz wszystkich parafian na Nabożeństwo Drogi Światła. W niedzielę 20 maja będziemy
obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. FRANCISZKA I ŚW. HIACYNTY Z FATIMY
Dziś na Mszy Świętej o g. 1200 Kanclerz naszej Diecezji – Ks. Prałat, dr Dariusz Szczepaniuk dokona
uroczystego wprowadzenia relikwii św. Franciszka i św. Hiacynty z Fatimy. Dziękujemy grupie naszych
parafian za inicjatywę i sprowadzenie relikwii świętych dzieci z Fatimy do naszej parafii. Dziękujemy także
Wspólnocie Różańca Rodziców za Dzieci za ufundowanie relikwiarza.

POŚWIĘCENIE NOWYCH KONFESJONAŁÓW
Dziś na Mszy Świętej o g. 1200 Ks. Kanclerz poświęci również nowe konfesjonały.
RÓŻANIEC FATIMSKI
Dziś zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec Fatimski, który rozpocznie się o g. 11 15 przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem. Różaniec Fatimski będzie odprawiany w naszej parafii każdego
dnia 13 miesiąca (od maja do października) o godzinie podanej wg ogłoszeń.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA
W niedzielę 20 maja kończy się Okres Wielkanocy. Przypominamy o obowiązku odprawienia Spowiedzi
Wielkanocnej, wynikającego z drugiego przykazania kościelnego.
TERMINY ZWIĄZANE Z I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ W ROKU 2018
14 maja (poniedziałek) – g.1845 – próba generalna dla grupy I (dzieci z g. 1000)
15 maja (wtorek) - g.1845 – próba generalna dla grupy II – (dzieci z g. 1200)
16 maja (środa) - Spowiedź Święta dla dzieci i rodziców z grupy I (od g. 1600)
17 maja (czwartek) - Spowiedź Święta dla dzieci i rodziców z grupy II (od g. 1600)
19 maja (sobota) – I KOMUNIA ŚWIĘTA - GRUPA I - g. 1000 GRUPA II - g. 1200
20 maja (niedziela) – I DZIEŃ BIAŁEGO TYGODNIA - GRUPA I – MSZA ŚWIĘTA g. 1000 GRUPA II –
MSZA ŚWIĘTA g. 1200
TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ I KOMUNII ŚWIĘTEJ W ROKU 2018
21 maja - I próba o g. 1630 - zapraszamy także rodziców (tu ze względów organizacyjnych została zmieniona
godzina próby!!! Pierwotnie miała być po Mszy Świętej, a obecnie będzie o g. 1630)
24 maja - II próba – g. 1600
25 maja - Spowiedź Święta dla dzieci i rodziców od g. 1630
27 maja - g. 1100 - Msza Święta dla dzieci obchodzących Rocznicę I Komunii Świętej
I KOMUNIA ŚWIĘTA W ROKU 2019
Karty zgłoszeniowe dla dzieci, które będą przygotowywały się do I Komunii Świętej w przyszłym roku
szkolnym są wyłożone w kruchcie kościoła. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka przynosimy do zakrystii
do ks. Przemka lub do pań katechetek, do niedzieli 27 maja 2018 r. Spotkanie organizacyjne dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w roku 2019 odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 r.
w Sali Teatralnej.
TACA NA SEMINARIUM DUCHOWNE
Dziś ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PATRONA POLSKI
W środę 16 maja będziemy obchodzić Uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i metropolii
Warszawskiej.
MSZA ŚWIĘTA WYPOMINKOWA W NIEDZIELĘ 20 MAJA
Msza Święta za dusze polecane w Wypominkach Parafialnych w przyszłą niedzielę odbędzie się o g. 7 00, a
modlitwa wypominkowa odbędzie się bezpośrednio po Mszy Świętej o g. 700.
BOŻE CIAŁO
Zapraszamy parafian do udziału w przygotowaniach procesji Bożego Ciała. W tym roku uroczystość ta
przypada 31 maja, a procesja do Czterech Ołtarzy Eucharystycznych odbędzie się po Mszy Świętej o g.
1200. O ustawienie 1 ołtarza przy Krzyżu z Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na ul. Konopnickiej prosimy
mieszkańców ul. Konopnickiej. O ustawienie 2 ołtarza na ul. Olszowej prosimy mieszkańców Krzewiny. O
ustawienie 3 ołtarza na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Okuniewskiej prosimy mieszkańców ul. Jana
Pawła II. O ustawienie 4 ołtarza przy głównym wejściu do naszego kościoła prosimy Wspólnotę Adoramus.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W dzisiejszą niedzielę – 13 maja zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na Nabożeństwo
Majowe o g. 1715, a po Nabożeństwie na spotkanie na Sali Teatralnej.
ZGŁOSZENIA DO NOWEJ GRUPY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Karty zgłoszeniowe do nowych grup do Sakramentu Bierzmowania (dla klas VII Szkoły Podstawowej oddzielana karta i dla klas II Gimnazjum - oddzielna karta) są wyłożone w kruchcie Kościoła. Wypełnione
karty przynosimy do ks. Przemka, do niedzieli 3 czerwca. Spotkanie organizacyjne dla nowych grup
odbędzie się w sobotę, 16 czerwca na Sali Teatralnej. Dla grupy z klas VII Szkoły Podstawowej o g. 17 00, a
dla grupy z klas II Gimnazjum po Mszy Świętej wieczornej i Nabożeństwie Czerwcowym.

VIII PIKNIK CARITAS
PZC zaprasza w przyszłą niedzielę naszych parafian wraz z rodzinami i dziećmi na VIII Rodzinny Piknik
Caritas. Niech ta niedziela będzie radosną, a Miłość (Caritas) niech połączy nas w jedną wielką rodzinę
niosącą pomoc potrzebującym.
ZAPOWIEDZI
Kamil Zborowski – kaw. z par. tut. i Klaudyna Baryła – panna z par. w Wielgolesie Brzezińskim
Niedziela, 13.05. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTAPIENIA PAŃSKIEGO
700
++Zofię Olędzką, zm. z r. Banaszków i Olędzkich
00
10
W intencji Parafian
1200
+Ks. Mariusza Królaka
00
18
++Kazimierę Szmit, Stefana Kur (40 rocznica), Tadeusza Kur
Poniedziałek, 14.05. ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
700
+Konstantego Zalewskiego
00
18
++Wiktorię, Jakuba, Jana, Kazimierza, Marię Jackiewicz
Wtorek, 15.05.
700
Rez. p. Kuźmińska
1800
Rez. p. Orłowska
Środa, 16.05. UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA. PATRONA
POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ
700
+Zofię i Bronisława Migda
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla Ewy; O pomyślny przebieg operacji dla taty Edmunda; +Sylwestra Orłowskiego;
+Marcina Skrzecza; ++Zofię Paczuską (intencja imieninowa) i jej męża Władysława; +Bronisławę
Wołoszko (20 rocznica); ++Lucynę, Bolesława, Kazimierza Wojtasiak, zm. z całej r. Wojtasiak,
dziadków Chaberskich i Szerszeń; ++Zofię, Jana, Tadeusza Nowickich; ++Eugeniusza Ceranka (22
rocznica), Zofię i Mariana Rogalów;
Czwartek, 17.05.
700
++Bogdana Zygańskiego (10 rocznica), Rimę Puchała
00
18
++Stanisława Piekuta (35 rocznica), Zbigniewa Wiśniewskiego
Piątek, 18.05.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla Ewy; +Sylwestra Orłowskiego; +Marcina Skrzecza; +Zofię Cała (30 dzień po
pogrzebie); ++Wiktorię i Stanisława Siporskich; ++Krystynę Lesińską, Wojciecha Szmita,
Zbigniewa Kowalczyka; ++Franciszkę, Stanisława Świtkowskich, Zofię, Józefa Kłusek, Zofię
Szczurkiewicz; +Halinę Zyśk (9 rocznica);
Sobota, 19.05.
700
Rez. p. Krzak
00
10
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ (GRUPA I)
1200
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ (GRUPA II)
WIGILIA UROCZYSTOŚCI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
00
18
++Stanisława Krupę, Marcina Kozę, Stanisławę (14 rocznica) i Józefa Kaim, Jana, Józefa, Stanisława
Kaim
Niedziela, 20.05. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
700
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
10
++Helenę, Edwarda, Kamila Majszczyk
1200
W intencji Katechetek naszej parafii: Ewy Szulim, Magdaleny Bieńkowskiej, Marii Lipiec, Hanny
Kuleszy, Joanny Gójskiej, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, Dary Ducha
Świętego, opiekę Matki Bożej Stolicy Mądrości
00
18
++Edwarda Jarosza (12 rocznica) i zmarłych rodziców

