
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Irenę Stachurę zam. Zarząd Gminnego PSL w Morawicy  
        2) + Józefa i zm. z rodz. Rajkiewiczów   
1900 1) + Annę Giemza, Cecylię i Henryka Kmiecików 
       2) + Franciszkę Malicką z int. syna z żoną  
Wtorek 30.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Henryka Wojtysia od Antoniny Karczewskiej z rodz.  
        2) + Sebastiana Tetelewskiego   
1900 1) + Stefanię Moskwa (r. śm.)  
        2) + Irenę Stachurę od wnuka Sebastiana z rodziną  
Środa 31.05 Nawiedzenie NMP (święto)  
1800 1) + Sebastiana, Karola Tetelewskich, Henryka i Zofię Lech   
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. chrześnicy Małgorzaty 
1900  1) + Helenę Nowak zam. dzieci  
        2) + Franciszkę Malicką z int. sióstr z Koła Różańcowego św. s. Faustyny z Brzezin 
Czwartek 01.06 Św. Justyna, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Irenę Stachurę zam. Henryk Krzemiński z żoną i rodziną  
        2) + Ryszarda Stokowca (r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1900 1) + Mariannę Stachurę (21 r. śm.) zam. wnuczka z rodziną  
        2) + Franciszkę Malicką od Zdzisława z Chałupek 
Piątek 02.06 Św. Marcelina i Piotra, męczenników (wsp. dowolne) 
1800 1) + Władysława, Janinę Litwin, Władysława, Zofię Więcławskich   
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. szwagra Mieczysława z żoną 
1900 1) + Bolesława Kowalskiego z int. córki   
        2) + Franciszkę Malicką z int. wnuka Wojciecha z rodziną 
Sobota 03.06 Św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Kazimierę i Józefa Prokopów (r. śm.)  
1900 + Jadwigę Woźniak, Halinę, Władysława Beno    
Niedziela  04.06 Niedziela Zesłania Ducha Świętego  
800 + Mariana Gawiora zam. rodzina  
1000  + Bartosza Dziewięckiego zam. rodzice  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Leszka, Helenę, Mariana Engelów  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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 Wniebowstąpienie Pańskie 
28 maja 2017 r. Nr 27 (444) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 1, 1-11  
                   Ef 1, 17-23   
Ewangelia: Mt 28, 16-20 
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 pod-
szedł do nich i przemówił 
tymi słowami: «Dana Mi 
jest wszelka władza w nie-
bie i na ziemi. Idźcie więc  
i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata». 
 

Kazanie espresso… 
„Ksiądz Józef Tischner wspominał, jak kiedyś podczas kazania nakrzyczał na rodziców, że 
nie posyłają dzieci na religię. Na następnych zajęciach pojawiło się kilka nowych osób, wi-
dać przypędzonych z domu siłą. Po miesiącu nie zostało z nich ani jedno. 
Przed wstąpieniem do nieba Jezus przekazuje uczniom duchową władzę, która nie ma nic 
wspólnego z nawracaniem na siłę. Najpierw mają nauczać, a dopiero potem udzielać 
chrztu, co wskazuje na to, że będzie on przyjmowany świadomie i dobrowolnie. 
Jan Paweł II podkreślał, iż Kościół w swojej działalności liczy się z wolnością człowieka: 
>>Proponuje, niczego nie narzuca: szanuje ludzi i kultury, zatrzymuje się przed sanktuarium 
sumienia. Tym, którzy opierają się […] powtarza: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!<<.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Pan wśród radości wstępuje do nieba! 
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu! 

 
 
 

Extra… 
× 30.05 - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
× 31.05 - Dzień Bociana Białego 
× 01.06 - Święto Służby Ruchu Lotniczego 
× 02.06 - Dzień bez Krawata 
× 03.06 - Dzień Dobrej Oceny 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół katolicki świętuje ją czterdzieści 
dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa – przeniesiona z czwartku na niedzielę. Jest 
to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla na-
szego zbawienia przyjmując naturę ludzką. 
▪ Dziś przeżywamy w naszej parafii wprowadzenie relikwii św. Elżbiety od Trójcy Przenaj-
świętszej, karmelitańskiej mistyczki. Dokona tego, na mszy św. o godz. 10.00 o. Andrzej 
Szewczyk. Niech nowa patronka modli się za nami! 
▪ Dziś mija termin dostarczenia do zakrystii wypełnionych kart z życzeniami dla księdza ar-
cybiskupa Tadeusza Wojdy. 
▪ Dziś z okazji Dnia Dziecka, Parafialny Zespół Caritas, po mszy świętej o godz. 10.00, czę-
stuje najmłodszych parafian cukierkami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza na kolejną herbatę z aureolą, która odbędzie 
się we wtorek 30 maja o godz. 18.00 w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ Wczoraj w naszej parafii odbyła się Pierwsza Komunia Święta. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania za wywóz śmieci z cmentarza dla firmy p. Andrzeja 
Malickiego z Brzezin (użyczenie koparki) i dla p. Jerzego Góreckiego z Podwola (za uży-
czenie samochodów). 
▪ Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci komunijnych za sprzątanie kościoła i terenu 
wokół świątyni. 

Modlitwa… 
Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej 

Boże MÓJ, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła za-
mieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna – tak, jakby moja dusza była już w wieczności. 
Oby nic nie zmąciło mego pokoju ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, 
ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę 
moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spo-
czynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała – 
czuwając przebudzona w wierze, cała – adorując (wielbiąc), cała – poddana Twemu twór-
czemu działaniu. * O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać 
oblubienicą Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię 
chwałą i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. 
Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej 
duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało 
jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.  
* O Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być 
najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, 
poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie  
i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie 
zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła. * Ogniu trawiący, Duchu Miłości, 
zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla 
Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę. * A Ty, 
mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cie-
niem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie. 
* O, moi Trzej! moje Wszystko! moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, 
w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, aże-
bym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bez-
miaru waszych doskonałości.                                   /św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej/ 

Boży człowiek… - św. Kamila Baptysta Varano (31 maja) 
Kamila urodziła się 9 kwietnia 1458 r. we włoskim mia-
steczku Camerino. Pochodziła z rodziny książęcej. Miała 
zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kazania pewne-
go franciszkanina z pobliskiej Leonessy postanowiła ku 
czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy 
piątek szczególne umartwienie. Zamożnych rodziców stać 
było na wykształcenie córki. Marzyli także o odpowiednim 
dla niej małżeństwie. Kamila jednak, wbrew woli rodziców, 
wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino, który przeżywał 
wtedy swój renesans. Tam przyjęła imię zakonne Baptysta. 
Stało się to 14 grudnia 1481 roku. Kamila miała wówczas 
23 lata. Wyznała, że przyczyną obrania sobie tak surowe-
go zakonu była nie obawa przed piekłem, ani nawet na-
dzieja nieba, ale by się jak najbardziej upodobnić do swo-
jego niebieskiego Oblubieńca. Jak mówiła, chciała Mu od-
dać "miłość za miłość, zadośćuczynienie za zadośćuczy-

nienie, krew za Krew, śmierć za śmierć". W trzy lata później przeniosła się z ośmioma sio-
strami do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Tu wiele razy pełniła 
urząd ksieni. Wczytując się pilnie w żywoty św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, pragnęła jak 
najidealniej ich naśladować. Następnie założyła klasztor w Fermo. W nagrodę za wierność 
regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył ją łaską wizji. Często oglądała św. 
Klarę, która udzielała jej wskazań odnośnie do reformy życia wewnętrznego i reguły zakon-
nej. Kamila prowadziła życie surowe i pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień wewnętrz-
nych, oschłości ducha, opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, nocy ducha. Miała dar 
mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach. Zmarła 
podczas epidemii 31 maja 1524 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. Kamili 
ucz nas doceniać dar Twej Miłości i iść za nią poprzez życie. Amen. 

Tu es Petrus... 
212. Innocenty VIII (29.VIII.1484-25.VII.1492) Giovanni Battista Cibo, ur. w 1432 w Genui, 
w wieku 35 lat został biskupem Sawony, po pięciu latach biskupem Molfetty, a w 1473 kar-
dynałem-prezbiterem. Jego wybór na papieża skażony był symonią, zwłaszcza że zawdzię-
czał ów wybór kardynatowi Giuliano della Rovere, bratankowi Sykstusa IV, który potem na-
dal miał decydujący wpływ na rządy papieża. W sprawie Turków postawa papieża była nie-
konsekwentna, nawiązał stosunki z Konstantynopolem. 

Zamyśl się… 
„W życiu to, czemu się bezintere-
sownie poświęcamy, wraca w 
dwójnasób"          /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Jasio przynosi do domu gazetę, chowa ją do lodówki. 
Mama pyta: - Dlaczego chowasz gazetę do lodówki? 
- Żeby była ciągle świeża! 

Coś dla ducha… 
„Zanurz się cały” 

Podczas wypraw krzyżowych w XII wieku podobno niektórzy krzyżowcy płacili najemnikom, 
aby ci walczyli za nich. Ponieważ krucjaty były prowadzone z powodów religijnych, krzyżow-
cy wymagali, aby najemnicy byli ochrzczeni przed wyjściem na bitwę. Podczas chrztu, kiedy 
pochylali się pod wodę, niektórzy unosili miecze nad powierzchnię, nie chcąc poddawać ich 
Jezusowi. Czy w twojej chrześcijańskiej drodze jest coś, co trzymasz z dala od zanurzenia 
we Mnie?  Nie bój się obmyć wszystkiego w Mojej oczyszczającej wodzie. Zechciej zanu-
rzyć w jej uzdrawiającej mocy wszystko, czego się obawiasz i co pragniesz ukryć. A Ja uży-
ję ciebie jako błogosławieństwa w świecie.                                                    /Andy Cloninger/ 

 


