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PójdŸmy dziœ za rad¹ anio³ów i zamiast wpatrywaæ 
siê w niebo, szukajmy Jezusa tu na ziemi, gdzie obieca³ 
z nami byæ. Szukajmy Go tam, gdzie jest na pewno – 
w Piœmie Œwiêtym, w sakramentach, w znakach liturgii, 
we wspólnocie zgromadzonej w Jego imiê, w ludziach 
potrzebuj¹cych naszej pomocy. On da nam siê 
rozpoznaæ poprzez pokój serca, poprzez si³ê, której 
nam udzieli, i poprzez têsknotê za tym, ¿eby byæ z Nim 
przez ca³y czas.

           ks. Dariusz

Pan Jezus odchodz¹c do Ojca pozosta³ wœród nas obecny: „Oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata”(Mt. 28,20). 
Jego przyjœcie przy koñcu czasów bêdzie tylko dope³nieniem dziejów 
ludzkoœci, znakiem dostêpnym tak¿e dla niewierz¹cych, niemo¿liwym do 
odrzucenia, ostatecznym przypieczêtowaniem dzie³a Odkupienia. Jednak 
ci, który Go mi³uj¹, doœwiadczaj¹ Jego obecnoœci ju¿ teraz. Nie musz¹ 
wpatrywaæ siê w niebo, gdy¿ tu na ziemi widz¹ Go przychodz¹cego do nich 
w ich codziennym ¿yciu.

Modlitwa za dzieci

O Bo¿e,

dziêkujemy Ci za dzieci,
które nam da³eœ i powierzy³eœ opiece.

Ponosimy odpowiedzialnoœæ i trud,
które na nas spoczywaj¹, by pomóc im dorosn¹æ

jako osobom wolnym i odpowiedzialnym,
i dojrzewaæ w wierze,

któr¹ wybraliœmy dla nich w dniu chrztu.
ProwadŸ ich œwiat³em Twojego ducha,
aby mogli odnaleŸæ przeznaczenie,

które im wyznaczy³eœ,
i byli gotowi do ofiarowania siebie i swojej mi³oœci.

Pozwól nam im pomagaæ.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 28,16-20) 

Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus podszed³ do nich 
i przemówi³ tymi s³owami: Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. 
Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZYÑCIE INNYCH ŒWIADKAMI

Podczas Mszy œw., po konsekracji chleba i wina, czêsto s³yszymy 
wypowiadane przez kap³ana s³owa: Wspominaj¹c, Bo¿e, zbawcz¹ 
mêkê Twojego Syna, jak równie¿ cudowne Jego Zmartwychwstanie 
i Wniebowst¹pienie… Czym jest dzisiaj dla nas tajemnica 
Wniebowst¹pienia? Jak prze¿ywa j¹ chrzeœcijanin XXI w.? Chyba 
ró¿nie, ale prawdê mówi¹c, czêsto nijak.

Wniebowst¹pienie Pana Jezusa mia³o miejsce 40 dni po Jego 
Zmartwychwstaniu. Wiemy, ¿e zanim wst¹pi³ do nieba, przekaza³ 
uczniom ostatnie polecenie. Zobowi¹za³ ich, aby wyruszyli 
we wszystkie strony œwiata i g³osili ludziom Dobr¹ Nowinê 
o zbawieniu – Ewangeliê! Ów nakaz misyjny wi¹za³ siê równie¿ 

z udzielaniem Chrztu œw., a wiêc w³¹czaniem kolejnych osób do wspólnoty nowego Ludu 
Bo¿ego.

Ostatnie s³owa Jezusa, zawarte w Ewangelii wg œw. Mateusza, bywaj¹ t³umaczone 
tak¿e: „IdŸcie i czyñcie innych œwiadkami”; wobec tego nie tyle nale¿y nauczaæ, ale czyniæ 
œwiadkami! A to potrafi jedynie ten, który jest œwiadom swojej wiary, który sam jest 
œwiadkiem. Chrystus nie posy³a nas, ¿ebyœmy jedynie o Nim mówili, ale byœmy swoim 
¿yciem pokazywali, ¿e w codziennych wyborach kierujemy siê Jego nauk¹. Stara 
maksyma mówi: „S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹”. Aposto³owie dobrze odczytali sens 
proœby Mistrza i poci¹gnêli ku niebu wielkie rzesze ludzi. To samo zadanie staje dziœ przed 
Koœcio³em, w którym ka¿dy z nas ma coœ bardzo wa¿nego do zrobienia.

Czy wiem, do czego wzywa mnie dziœ wstêpuj¹cy do nieba Jezus?
             Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 3 czerwca – œw. Karol Lwanga i jego towarzysze, (†1886), mêczennicy z Ugandy 
w Afryce, którzy równie¿ oddali ¿ycie dla Chrystusa (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w czwartek, 5 czerwca – œw. Bonifacy, (673-754), biskup i mêczennik, benedyktyn, wielki 
misjonarz i aposto³ Niemiec (wspomnienie obowi¹zkowe).

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Jak wa¿ne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Mo¿na by 

wrêcz powiedzieæ, ¿e Ewangelia jest g³êboko przenikniêta 
prawd¹ o dziecku. Mo¿na by j¹ nawet w ca³oœci odczytywaæ jako 
„Ewangeliê dziecka”.

Co to znaczy: „Jeœli siê nie odmienicie i nie staniecie 
jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”? Czy¿ Pan 
Jezus nie stawia dziecka za wzór tak¿e ludziom doros³ym? Jest 
coœ takiego w dziecku, co winno siê odnaleŸæ we wszystkich 
ludziach, je¿eli maj¹ wejœæ do królestwa niebieskiego. Niebo 
jest dla tych, którzy s¹ tak proœci jak dzieci, tak pe³ni zawierzenia 
jak one, tak pe³ni dobroci i czyœci. Tylko tacy mog¹ odnaleŸæ 

w Bogu swojego Ojca i staæ siê za spraw¹ Jezusa równie¿ dzieæmi Bo¿ymi.
       Jan Pawe³ II
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Ostatnie miejsce
Piek³o by³o ju¿ prawie ca³kiem zape³nione, a przed jego bram¹ oczekiwa³o 

jeszcze na wejœcie wiele osób. Diabe³ nie mia³ innego rozwi¹zania sytuacji jak tylko 
zablokowaæ drzwi przed nowymi kandydatami.

- Pozosta³o tylko jedno miejsce, i jak siê rozumie, mo¿e je zaj¹c tylko ktoœ z was, 
kto by³ najwiêkszym grzesznikiem, powiedzia³.

- Czy jest wœród zgromadzonych jakiœ zawodowy morderca? - zapyta³.
Ale nie s³ysz¹c pozytywnej odpowiedzi, zmuszony by³ przyst¹piæ do 

egzaminowania wszystkich stoj¹cych w kolejce grzeszników.
W pewnym momencie swój wzrok skierowa³ na jednego z nich, który umkn¹³ 

wczeœniej jego uwadze.
- A ty, co zrobi³eœ? - zapyta³ go.
- Nic. Jestem uczciwym cz³owiekiem a znalaz³em siê tutaj jedynie przez 

przypadek.
- Niemo¿liwe. Musia³eœ jednak coœ zawiniæ.
- Tak. To prawda, powiedzia³ zmartwiony cz³owiek - stara³em siê byæ zawsze jak 

najdalej od grzechu. Widzia³em jak jedni krzywdzili drugich ale sam nie bra³em 
w tym udzia³u. Widzia³em dzieci umieraj¹ce z g³odu i sprzedawane a najs³absze 
z nich traktowano jak œmieci. By³em œwiadkiem, jak ludzie czynili sobie wzajemne 
œwiñstwa i oskar¿ali siê. Jedynie ja wolny by³em od pokus i nic nie czyni³em. Nigdy.

- Naprawdê nigdy? - zapyta³ z niedowierzaniem diabe³ - Czy to rzeczywiœcie 
prawda, ¿e widzia³eœ to wszystko na swoje w³asne oczy?.

- Jak najbardziej!.
- I naprawdê nic nie zrobi³eœ? - powtórzy³ jeszcze raz diabe³.
- Absolutnie nic!
Diabe³ zaœmia³ siê ze zdziwienia: 
- WejdŸ, mój przyjacielu. Ostatnie wolne miejsce nale¿y do ciebie!...
                 Bruno Ferrero

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

   S³owa wdziêcznoœci kierujê do ksiêdza Proboszcza, 
ksiê¿y i wszystkich PARAFIAN, za Dar, który sta³ siê 
moim udzia³em – bycie wœród WAS, dzielenie siê 
¿yciem i nasz¹ wiar¹. Dziêkujê za wszystko, co 
otrzyma³am: za wsparcie finansowe a nade wszystko 
umocnienie mojej wiary oraz du¿o dobroci 
i ¿yczliwoœci. Czu³am siê u WAS jak w rodzinie... 
    Bóg Wam Zap³aæ!

Jednoczeœnie zapraszam WAS WSZYSTKICH 
NA KRESY DO LWOWA!

Z darem modlitwy i mi³ych wspomnieñ 
     s. Ludwika Jastrzêbska 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00

00 00

00

00

00

*   *   *   *   *

1. Obchodzimy dziœ uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, która koñczy 40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim 
Zmartwychwstaniu ukazywa³ siê swoim uczniom. Jednak okres wielkanocny jeszcze trwa. Najbli¿szy tydzieñ bêdzie 
poœwiêcony przygotowaniom do uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego. Proœmy o ³askê otwarcia serc naszych 
i naszych bliskich na przyjêcie tego daru i umiejêtnoœæ w³aœciwego wykorzystywania natchnieñ Ducha Œwiêtego.

2. Dziœ w naszej ojczyŸnie obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Pamiêtajmy o naszych najm³odszych, nie tylko 
obdarowuj¹c ich materialnie, lecz przede wszystkim proœmy o wszelkie ³aski potrzebne ku temu, by wzrasta³y 
duchowo. W naszych modlitwach nie zapominajmy równie¿ o dzieciach opuszczonych, zmuszanych do niewolniczej 
pracy, wykorzystywanych czy g³odnych, którym nie jest dane szczêœliwe prze¿ywanie dzieciñstwa. Niech i one stan¹ 
siê przedmiotem naszej troski nie tylko duchowej. Mo¿emy je wspomagaæ na ró¿ne sposoby, dlatego zachêcam, aby siê 
tym zainteresowaæ i podj¹æ np. adopcjê na odleg³oœæ lub te¿ zaanga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ jakiejœ organizacji na rzecz 
dzieci.

3. Dziœ równie¿ przypada 1. niedziela czerwca, w któr¹ od kilku lat w naszym kraju jest obchodzony Dzieñ 
Dziêkczynienia. Zasiadaj¹c do wspólnego sto³u, zastanówmy siê razem, za co szczególnie chcielibyœmy Panu Bogu 
podziêkowaæ i spróbujmy porozmawiaæ o tym w gronie rodzinnym. Nie zapominajmy równie¿ o modlitwie 
dziêkczynnej. 

4. Rozpoczynamy miesi¹c czerwiec, który tradycyjnie poœwiêcony jest czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Nie zapomnijmy o uczestnictwie w nabo¿eñstwach czerwcowych, zapraszaj¹c na nie naszych bliskich i znajomych. 
Bêdzie ono odprawiane w naszym koœciele codziennie o godz.18 .

5. W tym tygodniu równie¿ pierwszy czwartek miesi¹ca, dzieñ wdziêcznoœci za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe 
powo³ania kap³añskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. 

6. Zaœ w pierwszy pi¹tek miesi¹ca zachêcamy do uczczenia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, szczególnie w tym 
miesi¹cu Mu poœwiêconym. Okazja do spowiedzi bêdzie od godz. 17 . Natomiast Msza œw. ku czci Najœwiêtszego Serca 
Pana Jezusa bêdzie o godz.7  i 18 .

7. W tym tygodniu przypada te¿ pierwsza sobota miesi¹ca. Z tej okazji zostanie odprawiona Msza œw. ku czci 
Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny o godz. 7 .

8. W przysz³¹ niedzielê na Mszy Œw. o godz. 18  – m³odzie¿ z naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania. 
SpowiedŸ przed bierzmowaniem w pi¹tek od godz. 17 .
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