
Wniebowstąpienie kończy okres tzw. chrystofani, czyli spotkań uczniów ze Zmartwychwstałym. 
To nie śmierć Jezusa na krzyżu była momentem Jego pożegnania z uczniami, lecz jest tym jego 
wstąpienie do nieba. Czy teraz uczniowie zostaną już sami, na pastwę losu, zdani tylko na siebie? 
Nic bardziej mylnego. Przed ostatecznym odejściem z tej ziemi Zmartwychwstały Chrystus obiecał 
uczniom: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). I obietnicę 
tę spełnił – w Zesłaniu Ducha Świętego i poprzez ustanowienie sakramentów.

Wydarzenie Wniebowstąpienia zostało w sposób niezwykle sugestywny przedstawione na jednym 
witraży znajdujących się w naszym sanktuarium. Apostołowie wpatrują się bowiem w przebite stopy 
Chrystusa Zwycięzcy Śmierci. Wpatrują się w stopy zranione, noszące ślady gwoździ – w stopy, 
które przypominają o męce Chrystusa. Jezus Chrystus to jedno wielkie zbawcze wydarzenie, na 
które składają się – jak to pięknie widać w modlitwie różańcowej – tajemnice zarówno bolesne, jak  
i chwalebne.

Chrystus jest obecny z nami przez cały czas, a Jego obecność i działanie widzimy najmocniej 
wtedy, kiedy leczy rany naszych grzechów, czyniąc je ranami nie człowieka umierającego, czyli ranami 
świadczącymi o naszej porażce, ale ranami człowieka, którego Chrystus wyciągnął z grzechu, ranami 
świadczącymi o zwycięstwie Jezusa nad grzechem i śmiercią. A to zwycięstwo dokonuje się zawsze 
wtedy, kiedy wierząc w Jego obietnicę, że nie jesteśmy sami, i wpatrując się – jak Apostołowie – 
uporczywie w niebo, będziemy spotykać się z Nim w sakramentach.

To w nich spełnia się obietnica dana uczniom przez anioła: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, 
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). To w nich mam miejsce 
prawdziwe Zniebazstąpiebie. Nie, to nie błąd w druku. Jezus naprawdę zstępuje z nieba – i to każdego 
dnia.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał  

i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na 
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili 
do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
9 MAJA 

ŚWIĘTY STANISŁAW, BISKUP I MĘCZENNIK, 
GŁÓWNY PATRON POLSKI 

Urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r. Stanisław miał pochodzić z rodu Turzy-
nów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów 
miała być własnością jego rodziny. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył zapewne w domu rodzinnym, 
potem być może w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał 
zgodnie z ówczesnym zwyczajem za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną wówczas szkołę kate-
dralną w Leodium (Liege w Belgii) lub Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060.

Biskup krakowski, Lambert Suła, mianował Stanisława kanonikiem katedry. Na zlecenie biskupa 
Stanisław założył, jak się przypuszcza, Rocznik krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której no-
tował ważniejsze wydarzenia z życia diecezji. Po śmierci Lamberta (1070) Stanisław został wybrany jego 
następcą. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 
1072. Dwa lata przerwy wskazywałyby, że mogło chodzić w tym wypadku o jakieś przetargi, których 
okoliczności bliżej nie znamy.

O samej działalności duszpasterskiej Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorli-
wy, ale i bezkompromisowy. Pewnym jest, że w swojej rodzinnej wiosce wystawił drewniany kościół pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin 
na prawym brzegu Wisły. Jest bardzo prawdopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś 
ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Opowieść o wskrzeszeniu Piotra jest legendą.

Na pierwszym miejscu jednak największą zasługą Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bole-
sława Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać 
wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. W ten sposób raz na zawsze ustały automatycznie pretensje 
metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Św. Grzegorz VII przysłał do 
Polski 25 kwietnia 1075 r. swoich legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieź-
nieńskiej z roku 999/1000 oraz jej praw. Prawdopodobnie ustanowili też oni na stolicy arcybiskupiej św. 
Wojciecha nowego metropolitę, którego jednak imienia nie znamy.

W centrum zainteresowania kronikarzy znalazł się przede wszystkim fakt zatargu Stanisława  
z królem Bolesławem Śmiałym, który zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. 
Trzeba bowiem przyznać, że Bolesław Śmiały, zwany również Szczodrym, należał do postaci wybitnych. 
Popierał gorliwie reformy Grzegorza VII. Po zawierusze pogańskiej odbudował wiele kościołów i klasz-
torów. Sprowadzał chętnie nowych duchownych do kraju. Koronował się na króla i przywrócił Polsce 



suwerenną powagę.
Gall Anonim tak opisuje morderstwo Stanisława: „Jak zaś król Bolesław został z Polski wyrzucony, 

długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powiedzieć, że nie powinien pomazaniec na pomazańcu jakie-
gokolwiek grzechu cieleśnie mścić. Tym bowiem sobie wiele zaszkodził, że do grzechu grzech dodał; że 
za bunt skazał biskupa na obcięcie członków. Ani więc biskupa-buntownika nie uniewinniamy, ani króla 
mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy”. Z tekstu wynika, że Gall sympatyzuje z królem, a biskupowi 
krakowskiemu przypisuje wyraźnie zdradę. Nie można się temu dziwić, skoro kronikarz żył z łaski ksią-
żęcej. Pisał bowiem swoją historię na dworze Bolesława Krzywoustego, bratanka Bolesława Śmiałego.

Mamy jeszcze jedną kronikę, napisaną przez bł. Wincentego Kadłubka, który był kolejnym bisku-
pem krakowskim - a więc miał dostęp do źródeł bezpośrednich, których my dziś nie posiadamy. Według 
jego relacji sprawy miały przedstawiać się w sposób następujący: „Bolesław był prawie zawsze w kraju 
nieobecny, gdyż nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach. Historia to potwierdza faktycznie.  
I tak zaraz na początku swoich rządów (1058) udaje się do Czech, gdzie ponosi klęskę. Z kolei dwa razy 
wyrusza na Węgry, aby poprzeć króla Belę I przeciwko Niemcom (1060 i 1063). W roku 1069 wyruszył 
do Kijowa, aby tam poprzeć księcia Izasława, swojego krewnego, w zatargu z jego braćmi. W latach 
1070-1072 widzimy znowu króla Bolesława w Czechach. Podobnie w latach 1075-1076. Po śmierci Beli 
I w roku 1077 Bolesław wprowadza na tron węgierski jego brata, św. Władysława. Wreszcie wyprawa 
druga do Kijowa (1077) przypieczętowała wszystko”. Wincenty Kadłubek pisze, że te wyprawy były po-
wodem, że w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt. Kiedy 
podczas ostatniej wyprawy na Ruś rycerze błagali króla, aby powracał do kraju, ten w najlepsze całymi 
tygodniami się bawił. Wtedy rycerze zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, 
zaczął się okrutnie na nich mścić. Fakt targnięcia się na św. Stanisława w kościele, w czasie odprawia-
nia Mszy świętej, świadczy najlepiej o tym, jak nieopanowany był jego tyrański charakter. Wincenty 
Kadłubek przytacza ponadto, że Bolesław nakazywał wiarołomnym żonom karmić piersiami swymi 
szczenięta.

Kiedy król szalał, aby złamać opór, Stanisław jako jedyny miał odwagę upomnieć króla. Kiedy zaś 
ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył króla ze 
społeczności Kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. To zapewne Gall nazywa 
buntem i zdradą. Ze strony Stanisława był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmującego się za swoją 
owczarnią, chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.

Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy 
króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku 
Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał 
poćwiartować jego ciało. Ówczesnym zwyczajem bowiem ciało skazańca niszczono. Duchowni ze czcią 
pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zaży-
wał. Czaszka Stanisława posiada wszystkie zęby. To by świadczyło, że biskup zginął w pełni sił męskich. 
Mógł mieć ok. 40 lat. Na czaszce widać ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci, 
przekazany przez tradycję. Największe cięcie ma 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Stanisław został 
uderzony z tyłu czaszki.

Na wiadomość o dokonanym w tak ohydny sposób mordzie na biskupie, przy ołtarzu,  
w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez 
wszystkich, musiał udać się na banicję. Bolesław Śmiały usiłował jeszcze szukać dla siebie poparcia na 
Węgrzech u św. Władysława. Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne w 1081 roku. Istnieje po-
danie, że dwa ostatnie lata król spędził na ostrej pokucie w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku, gdzie 
też miał być pochowany.

W 1088 roku dokonano przeniesienia relikwii św. Stanisława do katedry krakowskiej. Kadłubek 
przytacza legendę, że ciała strzegły orły, wspomina też o cudownym zrośnięciu się porąbanych części 
ciała.

Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika). Św. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Kult Świętego 



odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu 
Polski. Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone 
wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie. 

13 MAJA 
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA FATIMSKA

W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sze-
ścioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewię-
cioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała 
dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przy-
chodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pra-
gnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Podczas drugiego objawienia, 13 
czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus 
pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo 
do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek,  
a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało 
prośbę o odmawianie różańca.

Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 
września było ponowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 
13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. 
Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powie-
działa: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. 
Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do de-
pozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczane szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez 
Kościół za zgodne z Objawieniem. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt 
przekazanych nam przez Maryję.

Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kil-
kadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan 
Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty 
wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu do-
konanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

14 MAJA 
ŚWIĘTY MACIEJ APOSTOŁ

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został 
przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,15-26). Macie-
jowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.

Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak 
i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, 
należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw 
przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypad-
kowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wy-
raźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch 
jednego, którego wybrałeś” (Dz 1,24).

Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej 
był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie 



wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (grec-
kie Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła.

O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijań-
skiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem 
w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską 
w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Alek-
sandryjski (+215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną 
ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie 
fragmenty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały 
w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się 
jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy.

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstanty-
na Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie  
w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. 
W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz 
m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na 
ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.

Źródło: brewiarz.pl 

CZYM JEST POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA?

„Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie 
kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych 
aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie 
gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby 
słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy 
błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim 
sprawować sakramenty i gdzie przechowuje 
się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest 
szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni 
Boga, zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał).
Konsekracja jest to Boża pieczęć, która 
potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że 
jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie 
wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, 
jako miejsce, w którym niebo spotyka się z 
ziemią. Ten akt potwierdza również godność 
człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego 
odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru 
i zdolność do miłości.
W obrzędzie konsekracji występuje wiele 
symboli o głębokim znaczeniu. Na początku 
Biskup Konsekrator święci wodę, ściany 
kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie 
nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas 
świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa 
następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian 

kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek 
w katedrze, matce wszystkich kościołów. 
Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego 
Testamentu, namaszczania proroków i królów. 
Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby 
namaszczonej i określało jej powołanie oraz 
zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został 
namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość.
Ołtarz namaszcza się, aby służył do 
sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza 
się ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu 
oddany i Jemu służyć jako Jego dom. Podczas 
widzialnego namaszczenia olejem dokonuje 
się namaszczenie niewidzialne Duchem 
Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian 
kościoła następuje ich okadzenie, okadza się 
również wiernych. Czynności te symbolizują, 
że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi 
się do Boga. Świątynia ma być wypełniona 
modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. 
Następuje potem uroczyste oświetlenie ołtarza 
i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) oraz 
zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca 
świeca oznacza Jezusa Chrystusa – Światłość 
świata.

Źródło: niedziela.pl



INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK  9 maja 2016 r.

7.00 1) ++ Jadwiga, Marianna, Tadeusz i Krzysztof
2) + Edward Zubrycki (m-c po pogrzebie)

9.00 + Alfons (greg. 20)

18.00 1) ++ Salomea, Jan, Andrzej, Krystyna i Jan Glinkowscy
2) ++ Rodzice: Jadwiga i Władysław oraz Helena i Franciszek

19.30 ++ Rodzice: Monika i Franciszek Świeczkowscy
WTOREK   10 maja 2016 r.

7.00 ++ Ewa i Janina
9.00 + Alfons (greg. 21)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W naszej wspólnocie parafialnej trwają Misje Święte przygotowujące nas do uroczystości 
poświęcenia kościoła, które prowadzi o. Świerad Pettke ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z 
Getsemani.
W związku z Misjami Świętymi Msze Św. od poniedziałku do piątku o 7:00, 9:00, 18:00  
i 19:30. Nabożeństwa majowe – od poniedziałku do piątku o godz. 20:30, a w sobotę  
i przyszłą niedzielę o 17:30.
2. Serdecznie zapraszamy na uroczystość poświęcenia naszego kościoła, która odbędzie się w 
sobotę, 14 maja, o godz. 11:00, a której przewodniczył będzie ks. abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański.
W związku z uroczystością w sobotę nie będzie Mszy Św. o godz. 19:00.
Wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji uroczystości zapraszamy na spotkanie we 
wtorek po Mszy Św. o godz. 18:00 do zakrystii.
3. W piątek przypada Dzień Fatimski i nasz parafialny odpust. Uroczysta Msza Św. odpustowa 
o godz. 18:00, a po niej procesja Maryjna z modlitwą różańcową.
4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Z tej okazji zapraszamy na koncert Polskiego Chóru Kameralnego Scholi Cantorum 
Gedanensis pod dyrekcją pana Jana Łukaszewskiego o godz. 17:00.
Trwamy też w nowennie do Ducha Św., którą odmawiamy codziennie po Mszy Św. o godz. 18:00.
5. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18:00. Intencje można składać  
w zakrystii lub w biurze parafialnym.
6. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 19:00 w sali parafialnej.
7. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wyjazd na Podlasie w dniach 26 czerwca-3 lipca. W 
programie m.in.: Supraśl, Białystok, Sokółka, Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, 
Rezerwat Żubrów, Hajnówka, Święta Woda, Święta Góra Grabarka, Twierdza w Osowcu, Zamek 
w Tykocinie oraz wiele innych atrakcji Podlasia. Więcej informacji i zapisy do końca maja u ks. 
Adama.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Teresę Andrzejewską (l. 84),
 śp. Romualdę Ratajek (l. 82).



18.00 1) ++ Mieczysław (4. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
2) O Boże błog. i zdrowie dla Elżbiety w 80. rocznicę urodzin

19.30 Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błog., opiekę MBF, zdrowie i dar nawróce-
nia dla Łukasza
ŚRODA    11 maja 2016 r.

7.00 Dziękczynno-błagalna o spokój wewnętrzny, jasność umysłu, światło Ducha Św. na 
czas egzaminów maturalnych dla Madzi oraz o Boże błog., opiekę MBF i zdrowie

9.00 + Alfons (greg. 22)

18.00 1) ++ Marta Kunkel (r. śm.) i Jan Kunkel oraz dziadkowie z ob. stron
2) + Sławomir

19.30 ++ Maria, Stanisław i Edward Wróblowie oraz Renata Białk
CZWARTEK   12 maja 2016 r.

7.00 + Alfons (greg. 23)

9.00 1) W pewnej intencji
2) O wszelkie potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Piotra

18.00 Zbiorowa za zmarłych
19.30 ++ Piotr Antosiewicz i Wiesław Machoń

PIĄTEK  13 maja 2016 r.
7.00 ++ Franciszek i Joanna Strzeleccy

9.00 Dziękczynno-błagalna o spokój wewnętrzny, jasność umysłu, światło Ducha Św. na 
czas egzaminów maturalnych dla Madzi

16.30 MSZA ŚW. DLA DZIECI SZKOLNYCH

18.00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MBF , zdrowie i dalsze łaski dla rodzin 
Trzeciaków i Lenkiewiczów
2) + Alfons (greg. 24)
3) ++ Maksymilian Kujawski (9. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
4) + Stanisław (1. r. śm.)
SOBOTA  14 maja 2016  r.

7.00 O Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla córki Zofii oraz dla całej rodziny
8.00 + Alfons (greg. 25)
11.00 UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
18.00 + Józefa (ona) Makomaska

NIEDZIELA   15 maja 2016 r. 
6.30 Za parafię

8.00
O potrzebne łaski, dary Ducha Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej die-
cezji i kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne

9.30 ++ Rodzice: Franciszka (ona) i Klemens oraz Zofia i Jan
11.00 + Alfons (greg. 26)

12.30
1) ++ Zofia oraz rodzice i dziadkowie
2) O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MBF i zdrowie dla Krystyny i Jana Bagiń-
skich z okazji 50. r. ślubu

14.00 + Stanisław Orłowski (12. r. śm.)
18.00 ++ Jan, Joanna i Genowefa
19.30 ++ Rodzice: Stefania, Stanisław, Jan i Matylda oraz zmarli z rodziny z ob. stron



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ, 15 MAJA, NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW. O GODZ. 
11:00, Z OKAZJI WYDANIA 25. NUMERU BIULETYNU „AVE MARIA”, WYLO-
SUJEMY NAGRODĘ SPECJALNĄ SPOŚRÓD WSZYSTKICH KUPONÓW, KTÓRE 
WZIĘŁY UDZIAŁ W KONKURSIE OD POCZĄTKU ISTNIENIA BIULETYNU.


