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16.05.2021 Wniebowstąpienie Pańskie 836/21 

Jedność 
 Budować wspólnotę można na różny 
sposób. Świadczy o tym historia zako-
nów, stowarzyszeń, partii, narodów i 
grup przestępczych. Budowanie Kościoła 
ma się opierać na jedności, mającej swo-
je źródło i cel w jedności Trójcy Świętej. 
 Apostołowie przed Zesłaniem Ducha 
Świętego wielokrotnie dają przykłady ludz-
kiej niecierpliwości: kłócą się o to, kto z 
nich jest najważniejszy, zazdroszczą sobie 
przyjaźni z Jezusem, załatwiają sobie po-
sady w królestwie Bożym, wypominają 
Judaszowi nieuczciwość. Wreszcie przera-
żeni uciekają z ogrójca i zapierają się Mistrza. 
 Po Wniebowstąpieniu Pana nie ma w 
Dziejach Apostolskich śladu ich ludzkich 
krytyk, ambicji i ograniczeń. Jest współ-
działanie, poświęcenie, wzajemne zro-
zumienie i radość.  
 Oto przykład skutecznych dziesięcio-
dniowych rekolekcji, bo owocujących praw-
dziwym nawróceniem! 
 Cóż tam mogło się wydarzyć? Może 
kluczem do sukcesu była wspólna, żarli-
wa modlitwa? A może poczucie pustki po 
odejściu Jezusa, której przejawem było 
uporczywe wpatrywanie się w niebo, by 
jak najdalej odsunąć w czasie powrót do 
rzeczywistości? 

 A może przypomnieli sobie, że teraz spotka-
ją Jezusa jedynie we wspólnocie, gdzie dwaj 
albo trzej będą zgromadzeni w Jego Imię?  
 Zachowanie jedności stało się odtąd 
jedyną drogą do przebywania w bliskości 
Zmartwychwstałego. Ta jedność nie jest 
wynikiem rezygnacji ze swojego zdania, z 
szukania świętego spokoju albo przymy-
kania oka na krzywdę. Ta jedność jest 
nieustannym trudem okazywania pokory, 
cichości, cierpliwości i wyrozumiałości.  
 Ile trudu ponosi każdy z nas, by taką 
jedność budować? 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

16.05.21 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 Kolekta parafialna na prąd za maj 

8:00 Msza św. z nabożeństwem majowym:  

 Za †† Marię i Eugeniusza Szeliga i za † Andrzeja Ptak. 

11:00 Suma z nabożeństwem majowym:   

 Za † Ojca Franciszka Zajączkowskiego. 

17.05.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: Za † Laurę Wołoszyn. 

18:00 Msza św.: Za †† z rodziny Marii Domalewskiej. 

18.05.21 Wtorek – dzień powszedni.      Koszenie trawy 
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji Ryszarda Szeliga z okazji 65 urodzin. 

19.05.21 Środa – dzień powszedni.  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji córek Sandry i Hani z okazji ich urodzin; Za braci Andrzeja i Bo-
gumiła, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla całej Rodziny Salera i Młot. 

20.05.21 Czwartek – dzień powszedni.  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji Rozalii Figurskiej z okazji 89 urodzin. 

21.05.21 Piątek – wspomnienie św. Jana Nepomucena  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św.: W intencji Zuzanny Dera z okazji 13 urodzin. 

18:00 Msza św.: W intencji wnuka Jakuba Domalewskiego o zdrowie i Boże Błogosławień-
stwo, o potrzebne łaski i Dary Ducha Św. dla Jakuba  i Rodziców. 

22.05.21 Sobota – dzień powszedni.  
17:00  Nabożeństwo majowe 

Msza św. Niedzielna: Za †† z rodziny Głąb.  

23.05.21 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 Kolekta Jałmużna 

8:00 Msza św.: z nabożeństwem majowym: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin. 

11:00 Suma: z nabożeństwem majowym: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin. 



 
 

Wniebowstąpienie Pańskie - 16 maja 2021 
 

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że 
Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustan-
nie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga 
nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność. 
 Przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się lu-
dziom i zapowiadał, że idzie do Ojca, ale ześle z nieba Pocieszyciela – Ducha 
Świętego. Skierujmy dzisiaj nasze myśli i serca ku niebu, gdzie Pan Jezus już 
na nas czeka. Poszedł tam pierwszy, aby przygotować nam miejsce.  
 Uczestnicząc we Mszy Świętej i przyjmując Komunię św., najpełniej 
na ziemi jednoczymy się z Panem Jezusem. Ciało Pańskie jest dla nas 
pokarmem na drodze do nieba. Pamiętajmy o tym.  
 

2. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli nawiązuje do uroczystości, którą 
dzisiaj obchodzimy – do Wniebowstąpienia Pańskiego. Usłyszymy o 
dwóch uzupełniających się opisach wniebowstąpienia: według Świętego Łu-
kasza z Dziejów Apostolskich i według Świętego Marka z Ewangelii. Frag-
ment z Dziejów Apostolskich ukazuje kontrast między tym, co mówi Bóg do 
człowieka, a tym, co zaprząta myśli ludzkie. 
 Drugie czytanie z Listu Świętego Pawła przypomina o tym, że Chrystus, 
który wstąpił do nieba, obdarza człowieka łaską. W Ewangelii usłyszymy sło-
wa posłania uczniów na świat, aby szli i głosili ludom i narodom Ewangelię. 

Niech słowo Boże, które za chwilę usłyszymy, kształtuje nasze ser-
ca i pozwala odkrywać nasze powołanie. 
 

3. Przez cały maj codziennie o godzinie 17:00 nabożeństwo majowe.  
 

4. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachę-
cam do szczególnej modlitwy w intencji młodzieży przygotowującej się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
 



5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy 
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 

6. Sprzątanie Kościoła – Kontynuuje wieś Góra.  
Dziękuję Rodzinom, które ostatnio sprzątały:  Jadwiga Buczkowska, Łucja 
Giercuszkiewicz, Teresa Gurazdowska i Krystyna Nawarowska 
 

W kolejnych tygodniach zapraszam następujące Rodziny (ZMIANA!) 
22.05.21 Kamila Giercuszkiewicz, Anna Habiak, Barbara Witek, Rozalia Książak 
29.05.21 Wróbel, Anna Szustak, Renata Mól, Magdalena Mól 
02.06.21 Sprzątanie na Uroczystość Bożego Ciała:  
   Kościół – Tarnica; Wokół - Roszkowice 
12.06.21 Jolanta Śnieżek, Elżbieta Bachryj, Piotr Mesjasz, Pasek,  
19.06.21 Grzegorz Giercuszkiewicz, Violetta Iszczenko, Magdalena Pasierbek,  
   Alfreda Pasierbek 
26.06.21 Agnieszka Mesjasz,  Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik,  
   Katarzyna Szczerba 
Mała Góra - Rodziny do sprzątania Kościoła  
03.07.21 Czesława Janik, Marek Jezierski, Iwona Trzmielewska, Danuta Łotocka 
 

7. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Przemysław Micun, syn Józefa; zamieszkały Roszkowice 5a Zapowiedź 
3 Elżbieta Dżaluk, córka Eugeniusza; zamieszkała Gracze, Kol. Robotnicza 24 

 

Jeśli Ktoś zna jakieś przeszkody, proszony jest o powiadomienie Kancelarii Parafialnej. 
 

8. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat.  
 Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowią-
zane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. 
W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 
22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika meryto-
rycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 
potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpie-
czenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji 
oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują 
realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 
 Idźmy z radością do naszych domów i głośmy dobrą nowinę o Panu Jezusie, 
który wstąpił do nieba, aby tam przygotować mieszkanie dla wszystkich ludzi.  


