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SŁOWO BOŻE

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

16 maja 2021
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9)
Pan wśród radości wstępuje do nieba.

8:00
19:00
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Wniebowstąpienie Pańskie
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach
liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego

DRUGIE CZYTANIE (Ef 4, 1-13)
Dojdziemy do miary wielkości
według Pełni Chrystusa

do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich i wszystko w Kościele.

EWANGELIA (Mk 16, 15-20)
Został wzięty do nieba i
zasiadł po prawicy Boga

własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas,

8:00
19:00

Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do
chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać
kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z

8:00

otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i

ROZWAŻANIE
Niebo istnieje
Dziś przeżywamy uroczystość
Wniebowstąpienia. Patrzymy na niebo i
ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim
majestacie. Objawił nam Boga, odkupił
nasze grzechy i „został wzięty do nieba i
zasiadł po prawej stronie Boga”.
On otworzył nam niebo. A w domu Ojca
jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy. Dlatego
starajmy się żyć blisko Jezusa, być Jego
świadkami i dzielić się Jego miłością z
bliźnimi.
I tak tajemnica Wniebowstąpienia
Pańskiego staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Przypomina nam o czymś
wielkim – o tym, że istnieje niebo.
Panie, dziękuję Ci, że obdarowałeś mnie
miłością, że otworzyłeś przede mną niebo.
Amen

Różaniec
Intencja papieska
na miesiąc maj 2021
Intencja powszechna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli
przed jej zagrożeniami.

17.V. - 23.V.
Rozaniec prowadzi Roza 37

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego.
19:00

Chrzty

Msze Święte sprawowane są bez obecnosci wiernych,
i według stałego harmonogramu, oprocz Mszy Świętej niedzielnej z 14.30, z ktorej intencja
odprawiana jest o godzinie 13:00, oraz transmitowane są online,
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca

Łucja Matuszewski
córka Małgorzaty i Błazeja

Drzwi Koscioła otwieramy o godzinie 7:00 rano, a zamykamy o 21:00.
Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem przepisow i limitem 10 osob,
włączając Ojca Celebransa. Chrzty celebrowane są bez Mszy Świętej.

codziennie o godzinie 18:30,
w srody wraz z Nabozenstwem do
Matki Bozej Nieustającej Pomocy,
w soboty
również przed wieczorną Mszą Świętą

Osoby pragnące reklamować
swoją firmę we wkładce
Biuletynu Parafialnego,
proszone są
o kontakt z Biurem.
Zapraszamy serdecznie
wszystkich zainteresowanych.

Komunię Święta mozna przyjąc w niedziele,
w salkach Dobrego Pasterza, w godzinach 14:00 do 18:00.
Kościół również będzie otwarty w tym czasie
dla osobistej modlitwy.
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i
Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń podawanych pod
koniec Mszy Świętych,
Informacje podawane w tym czasie są najswiezsze.

Apel Jasnogórski
- codziennie
o godzinie 21:00
Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

8:00
19:00

W Polsce, Dzień Matki 2021
wypada w środę, 26 maja.

NOBOŻENŚTWA MAJOWE odprawiane są

Kompleta i Apel Jasnogórski

19:00

Na Śpowiedz Świętą TRZEBA się rejestrowac i ma miejsce
w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00 i 18:30, przed wieczorną Mszą Świętą.

Henryk Monicki
syn Anny i Dawida

Nabożeństwa Majowe

8:00

8:00
17:00
19:00

ADOREMUS
Wspólnota Uwielbienia Adoremus
zaprasza na spotkanie z Jezusem
w Najświętszym Sakramencie,
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz
Wieczór Uwielbienia z Maryja,
w każdy 4ty piątek miesiąca,
po wieczornej Mszy świętej.
W programie; wystawienie
Najświętszego Sakramentu,
katecheza i śpiew.

Przyłącz się
i zaproś innych.

Miód- bogaty w witaminy z grupy B, C, A, potas,
kwas foliowy, pantotenowy i biotynę, wykazuje silne działanie antybiotyczne, hamuje rozwój bakterii, grzybów,
wirusów i pierwotniaków. Usprawnia pracę serca,
reguluje ciśnienie i poprawia krążenie.
Niweluje napięcie nerwowe i ma działanie uspokajające.
Wspomaga prawidłowy i regenerujący sen.
Działa też przeciwzapalnie i odkażająco.
Wspiera także prawidłową przemianę materii.
Miód jasny i ciemny z prywatnej pasieki
jest znów u nas dostępny.
Serdecznie
Zapraszamy!

8:00

9:30

11:00
13:00
19:00

Poniedziałek 17 maja
za śp. Floriana i Irenę
w intencji Stanisława i Justyny z
okazji urodzin z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże - rodzina
z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Pauliny, Hiorada i Valentiny Asnafi
oraz Karthyn i Artura Gaca - rodzice
Wtorek 18 maja
za śp. Marię i Michała Świątek - dzieci
za śp. Marię i Stanisława, brata
Stanisława Raczywolski oraz
śp. Mirosława Kraskę
za śp. Zofię i Zdzisława Labenda oraz
Jolantę i Stanisława Malendowicz - syn i
brat

Środa 19 maja
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej nad wnuczkami
- dziadkowie
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej oraz zdrowie dla Czesławy i
Stanisława Janik z okazji 62 rocznicy
ślubu - córka z rodziną
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Czwartek 20 maja
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski,
opiekę Matki Bożej oraz Dary Ducha
Świętego dla Kamila i Daniela Siwickich
Rodzice
dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej oraz zdrowie dla Katarzyny z okazji
urodzin - rodzice
za śp. Marię i Bronisława oraz Bogumiłę
Chwałek - siostrzenica
Piątek 21 maja
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla rodzin Kurków i Solarz - Leszek
z rodziną
za śp. Krzysztofa i Franciszka Komsa
oraz zmarłych z rodzin Komsa i Makiej
za śp. Wandę, Józefę, Otolię, Franciszka,
Józefa i Adama Ratowskich oraz
śp. Leokadię i Eugeniusza Kanigowskich
- rodzina
Sobota 22 maja
za śp. Fryderyka Wiśniowskiego rodzina Niemiec
za śp. Józefa Kowańskiego w 3cią
rocznicę śmierci
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków
- mama i babcia
Niedziela 23 maja
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Marcina z okazji 40tych
urodzin oraz dla Krystyny i Marcina z
okazji 10tej rocznicy ślubu
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Andrzeja z okazji 60ych urodzin żona, dzieci i wnuki
za parafian i dobrodziejów
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o wiarę, nadzieję i miłość oraz działanie
Ducha Świętego dla rodziny Rogala
za śp. Helenę i Józefa Gogol, Elżbietę
Borkowską oraz Stanisławę i Mariana
Kasprzyk - rodzina

