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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

Słowo Boga Żywego 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił Głową dla Kościoła.  

 

 

Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie więc  
i nauczajcie wszystkie narody.  

Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23 Mt 28, 16 – 20   
Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu, Kościół kieruj swoje oczy ku niebu. Zewnętrzne, widzialne odejście w obłok, który zakrył Chrystusa – to 
manifestacja chwały uwielbionego Syna Bożego, oglądanej oczami Jego uczniów i świadków Jego życia. Świętując tajemnicę Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa, otwórzmy się na działanie Jego łaski. Niech słowo i wspólnota Eucharystii obudzą w nas pragnienie nieba, niech będą  
przedsmakiem wiecznej Uczty w domu Ojca.  

Sobota 18:30 — Za ++ Barbarę i Wandę Wójcik. 
Sobota 18:30 — Za ++ Marię i Augustyna Cader. 
       6:15 — Za Parafian. 
       8:00 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Jaśniewskich. 
     10:00 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława Janczurów  
                    z okazji 35. rocznicy ślubu. 
     12:00 — I Komunia Św. 
     17:00 — Za ++ Bronisławę i Mieczysława Kosno.       
Nabożeństwo majowe  + nowenna do Ducha Św. 
     18:30 — Za ++ Jerzego Pasternaka w 9. rocznicę śmierci, brata Józefa oraz rodziców. 
Poniedziałek, 22 maja Dz 19, 1-8; J 16, 29-33 28. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W NASZYM KOŚCIELE 
        6:15 — Za + Piotra Kubień w 2. rocznicę śmierci. 
        8:00 — Za ++ Zygmunta i Marię Fijak. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + modlitwy za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza + nowenna. 
      18:30 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Julii i wszystkich jej dzieci.  
      18:30 — Za + ks. infułata Emila Mroczka w dniu imienin.  
Wtorek, 23 maja Dz 20, 17-27; J 17, 1-11a 
        6:15 — Za + Mieczysława Fijałkowskiego w rocznicę śmierci. 
        8:00 — Za + Małgorzatę Hejosz w 1. rocznicę śmierci. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + nowenna do Ducha Św. 
      18:30 — Za ++ rodziców Edwarda i Kazimierę Kania oraz brata Zbigniewa i siostrę Elżbietę z mężem Januszem. 
      18:30 — Za + Jana w rocznicę śmierci. 
Środa, 24 maja Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych  Dz 20, 28-38; J 17, 11b-19 
        6.15 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i prowadzenie Najśw. Maryi Panny  
                     dla Jakuba i Karoliny Wyporek z okazji 33. urodzin. 
        8:00 — Za + Janinę. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + za wstawiennictwem M.B. Nieustającej Pomocy + nowenna.       
      18:30 — Za + Jana Małyś w 71. rocznice urodzin (od rodziny). 
      18:30 — W intencji Panu Bogu wiadomej. 
Czwartek, 25 maja Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26 
   6:15 — Za Parafian. 
        8:00 — Za + Stanisławę Baszkiewicz. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + nowenna do Ducha Św. 
      18:30 — Za ++ rodziców brata Teodora Ozaistów. 
      18:30 — Za + Henryka Stanek. 
Piątek, 26 maja Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera Dz 18, 1-8; J 16, 16-20 Dzień Matki  
   6:15 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ks. Przemysława z okazji rocznicy święceń. 
        8:00 — Za ++ mamę Marię Mrożek i Bronisławę Mielczarek z okazji Dnia Matki. 
      15:00 — Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + nowenna do Ducha Św. 
      18:30 — W intencji Ojczyzny, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji TRWAM. 
      18:30 — Za + Marię Ryba z okazji Dnia Matki. 
Sobota, 27 maja Dz 28, 16-20. 30-31; J 21, 20-25 
        6:15 — Za ++ Mirosława, Irenę i Krzysztofa Koszelskich. 
        8:00 — Za dusze czyśćcowe. 
      18:00 — Nabożeństwo majowe + nowenna do Ducha Św. 
Niedziela, 28 maja UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; sekwencja obow.; J 20,19-23 
Sobota 18:30 — Za ++ rodziców i teściów. 
Sobota 18:30 — Za ++ Irenę i rodziców Zofię i Franciszka Tanistra. 
       6:15 — Za Parafian. 



       8:00 — Za + męża Janusza w 9. rocznicę śmierci. 
     10:00 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zoriany z okazji urodzin, dla Zoriany i Jana  
                    w rocznicę ślubu oraz za całą rodzinę Koniush. 
     12:00 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Hejosz z okazji 55. rocznicy urodzin  
                    oraz w intencji Jego rodziny. 
     17:00 — rez.        
Nabożeństwo majowe (dzieci I komunijne i ich rodziny oddają się w opiekę Matki Bożej). 
     18:30 — Za + Józefę Pąk.       

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w ciągu tygodnia o godz. 18:00 a w niedzielę po Mszy Św. o godz. 17:00. W tym tygodniu trwa 

nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
2. Po Mszach św. o godz. 8:00, 10:00 i 12:00 zapraszamy na kawę i ciastko ewentualnie lody. 
3. W poniedziałek przypada 28. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w naszym mieście i kościele. W tym dniu na Mszy Św. o godz. 18:30 modlimy 

się za + ks. infułata Emila Mroczka w dniu imienin.  
4. Również w poniedziałek od godz. 18:00 w Auli św. Jana Pawła II kurs BETA. To cykl katechez dla dorosłych na temat siedmiu sakramentów 

świętych. Spotkania są niezależne i każdy może przyjść nawet na pojedyncze. Tym razem ks. Paweł Stawarczyk będzie mówił o sakramencie 
święceń.   

5. Plan spotkań Parafialnego Klubu Seniora PULS – dalej. 
6. We wtorek po Mszy Św. wieczornej spotkanie Męskiego Kręgu Biblijnego. 
7. Festyn parafialny odbędzie się w niedzielę 18.06. Zapraszamy do współtworzenia tego wyjątkowego święta całej rodziny parafialnej. Prosimy 

o pomoc w zbieraniu wsparcia rzeczowego i finansowego do organizacji „zabawy fantowej” - lista chętnych do zapisów w zakrystii. Do pobrania 
w zakrystii również pisma z prośbą o wsparcie do firm. Pisma można zabrać i przekazać w imieniu Parafii potencjalnym darczyńcom.  

8. Okazja do spowiedzi św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego pół godziny przed Mszą św. (pięć minut przed Mszą św. kapłan wychodzi by  
celebrować Eucharystię). Oprócz tego w tym tygodniu od poniedziałku do soboty od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00 mają posługiwać 
kapłani z dekanatu Bielsko-Biała III. (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/staly-konfesjonal) 

9. Pielgrzymka do Kalisza odbędzie się w niedzielę 4.06. Zapisy w zakrystii. 
10. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w sobotę 10 czerwca. Szczegóły w Informatorze. 

Zapisy w zakrystii. 
11. W przyszłą niedzielę ofiarą materialną a w tym tygodniu rzeczową możemy wesprzeć walczącą Ukrainę. Szczegóły w Informatorze. 
12. Parafia organizuje też wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkoły podstawowej do Gąsek nad morzem w dniach od 24 czerwca do 6 lipca. Zniżka 

dla Dzieci Maryi i ministrantów z naszej Parafii. Więcej szczegółów na stronie parafialnej. 
      (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/375-rekolekcje-wakacyjne-w-gaskach-2023) 
13. O 10 miejsc został zwiększony autokar na ŚDM w Lizbonie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Mateuszem - zapraszamy! 
       (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/347-swiatowe-dni-mlodziezy-2023) 
14. Zapraszamy do obejrzenia na stronie parafialnej relacji: 
• z pielgrzymki po ciekawych miejscach w Europie (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/363-pielgrzymka-europa-2023) 
• ze spektaklu Prorok (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/386-prorok) 
• z rekolekcji w Zakopanem (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/374-rekolekcje-wyjazdowe-maj-2023-relacja) 
• z bierzmowania (https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/388-bierzmowanie-2023) 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
2* Tomasz NOWAK z parafii NSPJ z Bielska-Białej oraz Aleksandra ZUBEK z parafii Lipnik 
 

W bieżącym numerze Gościa Niedzielnego m.in.:  
• Chrystus żyje i działa w Kościele poprzez swojego Ducha. 
W bieżącym numerze Niedzieli m.in.:  
• Nie taka spowiedź straszna...   

30 TWARZY MARYI 
Rozwój duchowy z Maryją? Uczenie się balansu między ciałem i duchem z inspiracji Litanii Loretańskiej? Poprawa relacji z bliskimi poprzez 
uczenie się języka uwielbienia od Arki Przymierza? Jasne, że tak! Maryja jest przykładem człowieka spełnionego w stu procentach. Skąd ta 
pewność? Bo została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć: Kocham Cię całą – z ciałem i z duszą! Te same słowa 
Bóg chce powiedzieć także Tobie. Tylko jak przeżyć życie, żeby kiedyś móc je usłyszeć? Ta książka przybliży Ci „drogę Maryi”, abyś mógł rozwijać 
się w różnych obszarach swojego życia, a przez to osiągnąć świętość. 
30 twarzy Maryi, które odkryjesz w wezwaniach Litanii Loretańskiej, pozwolą Ci zachwycić się najpierw Nią – Wieżą Dawidową, a potem sobą, 
ponieważ przyglądanie się Tej, która jednym „tak” zmieniła oblicze ziemi, to opowieść o Tobie i tym, do czego jesteś zaproszony. 
Książkę można nabyć w zakrystii. 

PARAFIALNY KLUB SENIORA (PKS) 
Poniedziałek 
8:00 Eucharystia;  
8:45 kawa;  
9:30 gimnastyka, warsztaty;  
10:30 drugie śniadanie 
10:45-12:45 warsztaty artystyczne z p. Agatką  
Środa 
8:00 Eucharystia; 
 8:45 - 16:00 Wyjazd do Nieledwi (zapisy w poniedziałek) - tężnia 



Piątek 
8:00 Eucharystia;  
8:45 kawa;  
9:30-12:30 warsztaty kulinarne z p. Markiem Zarembą  

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 
Z zaproszenia Ks. Bpa Ordynariusza: 
„Wdzięczni dobremu Bogu za dar Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, którego rok jubileuszowy z okazji 100 rocznicy narodzin do nieba 
dobiegł końca, pragniemy w diecezjalnej pielgrzymce do świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie złożyć ufne zawierzenie naszego Kościoła 
lokalnego i dziękczynienie za łaski, które także przez przyczynę Świętego z rodem z Wilamowic stają się naszym udziałem.  
10 czerwca 2023 roku (sobota) spotkamy się w samo południe na uroczystej Eucharystii i złożymy akt zawierzenia naszej diecezji Opatrzności 
Bożej w świątyni Narodu Polskiego w warszawskim Wilanowie. Mszę świętą już od 11:00 poprzedzimy wspólnym śpiewem, okolicznościową 
prelekcją i modlitwą różańcową. Przewidziany jest też czas na zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca i poczęstunek. Sanktuarium Świętego 
Józefa Bilczewskiego ufundowało jubileuszowy relikwiarz, który wraz z relikwiami Arcybiskupa złożymy w świątyni Opatrzności Bożej jako wotum 
wdzięczności, ale i wezwanie do modlitwy przez orędownictwo naszego Rodaka.”  
Z naszej Parafii (dekanatu) organizujemy wyjazd autokarem. O godz. 3:45 zbiórka na dolnej płycie dworca PKS. Koszt 120 zł. Powrót  
w późnych godzinach. Zapisy i wpłaty (przynajmniej zaliczka 50 zł) w zakrystii. 

NA POMOC UKRAINIE 
Fundacja Save Mariupol z siedzibą w Zaporożu to trzyosobowa grupa wolontariuszy, działających całkowicie non-profit, dostarczających pomoc 
humanitarną na tereny wyzwolone, okupowane i przyfrontowe we wschodniej Ukrainie. Busem, zakupionym dzięki zbiórkom w Polsce, głównie  
w Bielsku-Białej, dowożą m.in. leki, insulinę, żywność, środki higieny, śpiwory, kuchenki gazowe do obwodu donieckiego, Słowiańska, Bachmutu, 
Mariupola, Awdiejewki, Swiatogorska. Relacje z dotychczasowych działań można obserwować na Instagramie (cf.save.mariupol) i Facebooku  
(facebook.com/cf.save.mariupol). Kierownik fundacji Albert Kolesnikov przebywa obecnie w Bielsku. Prosi o pomoc w zebraniu funduszy na  
naprawę samochodu i paliwo oraz zakup żywności i środków higienicznych dla ludności cywilnej, służb medycznych i wojska. Za tydzień po 
Mszach świętych będzie zbierać pieniądze do puszki a pomoc rzeczową wg listy wolontariusze będą zbierali w najbliższym tygodniu w korytarzu 
przy kancelarii w godzinach jej pracy. Lista produktów:  
żywność o dłuższym terminie przechowywania (kasze, ryż, makaron, cukier, herbata, kawa, olej, konserwy mięsne, rybne i warzywne, słoiczki 
dla małych dzieci, słodycze); 
środki higieny: chusteczki nawilżane, pieluchy rozmiar 4,5,6, szampony, pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy dla dorosłych; 
inne: latarki, pledy, śpiwory, powerbanki, baterie, karimaty, plecaki, buty sportowe/trekkingowe, płaszcze przeciwdeszczowe, spray przeciwko 
komarom/insektom, witaminy, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwalergiczne.  
Nr konta: Paribas Bank 21160014621890879420000001 Albert Kolesnikov. 

Za wszelką pomoc wolontariusze i współpracownicy składają serdeczne podziękowania. 
PRZYPOMINAMY! 

Komunię świętą przyjmujemy do ust albo na rękę już bez podziału na klęczniki środkowy i boczne. Na rękę przyjmujemy Komunię świętą  
w postawie klęczącej, chyba, że komuś na to zdrowie nie pozwala (prawą dłoń podkładamy pod lewą – w kształcie krzyża; po złożeniu 
Świętej Hostii na lewej dłoni, prawą wkładamy Ją do ust i na oczach kapłana spożywamy – nie wolno odchodzić z Hostią w dłoni!). 

PRZYPOMINAMY O ZMIANACH PORZĄDKU MSZY ŚW. I INNYCH OD 1.XII.2019  
Msze Św. w niedziele Msze Św. w tygodniu Kancelaria 

6.15, 8.00 6.15 Poniedziałek: 16.00 – 17.00 
10.00, 12.00 8.00 Środa: 16.00 – 17.00 
17.00, 18.30 18.30 Czwartek: 8.45 – 9.30 

WAŻNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY ZAMAWIAJĄ INTENCJE MSZALNE W NASZYM KOŚCIELE 
(prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do wskazań)  

Na nowy rok kościelny czyli od Mszy wieczornej 26 listopada 2022 do Mszy porannych 2 grudnia 2023 (nie ma możliwości rezerwacji poza 
tymi terminami) będziemy przyjmowali intencje 22 i 23 września (czwartek i piątek) od godz. 16:00 oraz 24 września (sobota) od godz. 9:00 aż do 
ostatniej oczekującej osoby. Ze względu na to, że bardzo wielu ludzi zamawia intencje mszalne, na przyszły rok kościelny nie będziemy  
przyjmowali na Msze Gregoriańskie. Żeby skrócić czas oczekiwania przy zamawianiu intencji prosimy o wcześniejsze zapisanie ich na  
specjalnej kartce dostępnej z tyłu kościoła przy Informatorach, gdzie oprócz treści intencji wpisujemy proponowany przez nas termin. Do kancelarii 
przychodzimy z wypełnioną kartką i uzgadniamy tylko termin, a po późniejszym wpisaniu intencji do księgi, kartka z potwierdzonymi terminami 
będzie do odebrania w zakrystii lub kancelarii w terminie wcześniej ogłoszonym. Kartki z intencjami złożonymi bez uzgodnienia terminu  
w kancelarii będą rozpatrywane w późniejszym czasie a intencje mszalne wpisane na termin wg. możliwości. W niedzielne przedpołudnie  
przyjmujemy intencje wyłącznie za żyjących. Oprócz okazji jubileuszowych zachęcamy do zamawiania Mszy Św. za dzieci i wnuków czy  
o rozwiązanie trudnych spraw np. w związku z chorobą itp. Dobrym zwyczajem jest zamówienie intencji w niedzielne przedpołudnie za całą rodzinę 
a do modlitwy powszechnej włączenie zmarłych z rodziny (imiona i nazwiska zmarłych piszemy na osobnej kartce i przed Mszą Św. składamy  
w zakrystii). Niezmienną pozostaje konieczność wcześniejszego zamawianie intencji na konkretny termin. Intencje z ofiar złożonych przy okazji 
pogrzebu będą w ok. 25% celebrowane w naszym kościele w konkretnym terminie (wg. porządku: 1/3 o 6.15; 1/3 o 8.00 i 1/3 o 18.30). Pozostałe 
Msze Św. będą celebrowane w miejscu, czasie i przez kapłana wg. możliwości (także poza Parafią). 

Uwaga!!! Gdyby się pojawiły jakieś błędy (zwłaszcza w intencjach) to prosimy o korektę. 
Treści podane w Informatorze o wydarzeniach organizowanych nie przez Parafię podawane są na 

podstawie przesłanych ogłoszeń. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność. 


