PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI ŁASKI BOŻEJ

się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was
ALLELUJA
do nieba, przyjdzie tak samo, jak Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, /
widzieliście Go wstępującego do Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż
nieba". - Oto słowo Boże.
do skończenia świata.
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Modlitwa

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
miłosierdzie
u Syna Twego.
Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy
mogli wytrwale
pełnić Bożą wolę,
z wielką pokorą i miłością.
Amen
chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie
ochrzczeni
Duchem
PIERWSZE CZYTANIE
Świętym".
(Dz 1, 1-11)
Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy
Uniósł się w ich obecności w górę
w tym czasie przywrócisz królestwo
Z Dziejów Apostolskich:
Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec
o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
od początku aż do dnia, w którym Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
udzielił przez Ducha Świętego poleceń moc i będziecie moimi świadkami
Apostołom, których sobie wybrał, w Jerozolimie i w całej Judei, i w
a potem został wzięty do nieba. Im też Samarii, i aż po krańce ziemi". Po tych
po swojej męce dał wiele dowodów, że słowach uniósł się w ich obecności
żyje: ukazywał się im przez czterdzieści w górę i obłok zabrał Go im sprzed
dni i mówił o królestwie Bożym.
oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się
A podczas wspólnego posiłku kazał w Niego, jak wstępował do nieba,
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale przystąpili do nich dwaj mężowie w
oczekiwać obietnicy Ojca: Mówił: białych szatach. I rzekli: "Mężowie
"Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie

DRUGIE CZYTANIE
(Ef 1, 17-23)
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

EWANGELIA
(Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Z
Ewangelii
według
św.
Mateusza:
Jedenastu uczniów udało się do
Galilei na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się 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 wszystkich dni, aż do
skończenia świata". – Oto słowo
Pańskie.

Z Listu Św. Pawła Ap. do Efezjan:
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to
znaczy światłe oczy dla waszego serca
tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja
waszego powołania, czym bogactwo
chwały Jego dziedzictwa wśród
świętych i czym przemożny ogrom Jego
mocy względem nas wierzących na
podstawie działania Jego potęgi i siły,
z jaką
dokonał
dzieła
w Chrystusie, 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
Modlitwa do Ducha Świętego.
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i
Duchu Święty przyjdź, prosimy,
w przyszłym.
Twojej łaski nam trzeba. * Niech
I wszystko poddał pod Jego stopy, w nauce postąpimy, Objawionej nam
a Jego samego ustanowił nade wszystko
z nieba.
Głową dla Kościoła, który jest Jego Niech ją pojmiem z łatwością, *
Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia
Utrzymamy
ze
stałością,
*
wszystko na wszelki sposób.
A jej światłem oświeceni, w dobrem
- Oto słowo Boże.
będziem utwierdzeni..

OGŁOSZENIA
NABOŻEŃSTWA

MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny , a od
czwartku na nabożeństwa czerwcowe sprawowane codziennie o godz. 1730 oraz
w niedziele i uroczystości o godz. 930. Zachęcamy też do wspólnej modlitwy przy
kapliczkach.

ZBIÓRKA NA KONTYNUACJĘ PRAC REMONTOWYCH
W ostatnią niedzielę zebraliśmy na fundusz remontowy 6271 zł.. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO I DROGA ŚWIATŁA
W przyszłą sobotę 3 czerwca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na
czuwanie oraz adorację przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego - do godz.
2000. W ramach tego czuwania zapraszamy młodzież przygotowującą się do
Sakramentu Bierzmowania oraz wszystkich parafian na Nabożeństwo Drogi
Światła, przygotowane przez Oazę i młodzież - kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania.
I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
- W pierwszy czwartek przed Mszą Świętą wieczorną nabożeństwo a po niej adoracja
w intencji kapłanów i o powołania.
- W pierwszy piątek
wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień, od Mszy św.
o godz. 700 do 1700. Spowiedź od godz. 1600.
Msze Św. będą odprawiane o godz. 700 1700 1800 oraz 1900.
- W sobotę, Msza św. o godz. 800 o MB Fatimskiej, wystawienie Najświętszego
Sakramentu, Różaniec, Litania do NMP i adoracja do godz. 1000.
- W niedzielę procesja eucharystyczna po Mszy Św. o godz. 1000.

BOŻE CIAŁO
Zapraszamy parafian do udziału w przygotowaniach procesji Bożego Ciała. O ustawienie
pierwszego ołtarza, na skrzyżowaniu ulic: Okuniewskiej i Piłsudskiego, prosimy
mieszkańców ul. Łąkowej, drugiego ołtarza, na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego
i Jana Pawła, Koło Przyjaciół Seminarium, trzeciego ołtarza, na skrzyżowaniu ulic: Jana
Pawła i Okuniewskiej, prosimy Caritas, a ustawienie czwartego ołtarza, przy kościele,
powierzamy
Wspólnocie
Adoramus.
Niech
praca
włożona
w przygotowania, będzie świadectwem naszej wiary wobec ludzi, którzy nie odnaleźli
jeszcze drogi do Jezusa.

I KOMUNIA I ROCZNICA 2018
W 2018 R. planujemy:
Pierwszą Komunię Św. - 19 maja, w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego
w dwóch grupach.
Rocznicę I Komunii św. – 27 maja, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej
ZAPOWIEDZI

Łukasz Anuszewski, kaw. z par. Blizne Łaszczyńskiego, Ewa Balicka, panna z par. tut.

Niedziela, 28.05. VII NIEDZIELA WIELKANOCY, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
700
+Kazimierza Karłowskiego (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1000
W INTENCJI PARAFIAN
1200
+Bożenę Tararuj (4 rocznica)
1700
+Wawrzyńca Szmita
1900
+Andrzeja Chojnackiego
Poniedziałek, 29.05. WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+Kazimierza Karłowskiego (29 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Wtorek, 30.05.
700
+Kazimierza Karłowskiego (30 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
+Martę Ostrowską (1 rocznica)
1800
+Stanisława Borkowskiego (intencja imieninowa)
Środa, 31.05. ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
700
NOWENNA: +Zbigniewa Wiśniewskiego; +Kazimierza Domańskiego; +Edwina
Księżopolskiego; +Tadeusza Jackiewicza; +Zdzisława Kurlenko; +Henryka Kuleszę;
+Artura Domańskiego (3 rocznica); ++Balbinę, Benedykta, Stefanię, Władysława
Wójcików, Helenę, Mariana i Ryszarda Dąbrowskich; ++Krystynę Lesińską, Wojciecha
Szmita, Zbigniewa Kowalczyka;
Czwartek, 01.06. WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA, I CZWARTEK MIESIĄCA
700
+Wandę Gołębiewską (1 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
W intencji kapłanów
1800
++Martę Ostrowską (1 rocznica), Zygmunta Ostrowskiego (8 rocznica)
Piątek, 02.06. I PIĄTEK MIESIĄCA
700
+Wandę Gołębiewską (2 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1700
Dziękczynno – błagalna w 10 rocznicę ślubu Anety i Pawła, o Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich dzieci
1800
NOWENNA: +Kazimierza Domańskiego; +Edwina Księżopolskiego; +Zdzisława Kurlenko;
+Tadeusza Jackiewicza;
1900
++Marię i Wiktora Wilgatków
Sobota, 03.06. WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
I SOBOTA MIESIĄCA
700
+Wandę Gołębiewską (3 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
800
+Jana Szulima (2 rocznica)
1600
Ślub: Anna Wujek – Mariusz Kosmalski
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1800
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Magdy, o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski w jej życiu
Niedziela, 04.06. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (KONIEC OKRESU WIELKANOCY)
I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
W INTENCJI PARAFIAN
1000
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200
+Genowefę Juśkiewicz
1700
+Wandę Gołębiewską (4 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1900
Dziękczynno – błagalna w 2 rocznicę ślubu Darii i Tomasza, o Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski
1800

