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UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
„Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”
(Łk 24, 53)
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
w Polsce od 2004 r., na mocy dekretu
watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, obchodzimy w VII
Niedzielę Wielkanocną.
Chrystus mocą własną wstąpił do nieba. Nikt
przed Nim ani po Nim tego nie dokonał. W tym
jedynym w swoim rodzaju akcie dokonuje się
Jego królewskie wywyższenie. On wraca do
Boga Ojca. Ale nie wraca sam. Teologia katolicka podpowiada nam, że podczas
wniebowstąpienia Pan Jezus zabrał ze sobą dusze osób świętych przebywających
w otchłani. Stąd też wydarzenie to jest ważne dla całej ludzkości.
ks. Jan Powroźnik

JUBILEUSZ KSIĘDZA PRAŁATA
FRANCISZKA BALIONA
50 ROCZNICA PRZYJĘCIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
75 ROCZNICA URODZIN
Sobota, 4 czerwca br., godz. 12.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian
do udziału we Mszy świętej dziękczynnej.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 29.05.2022 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.00 Za parafian.
11.00 W intencji wszystkich matek naszej parafii z okazji Dnia Matki.
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jolanty Hampel z okazji
60 rocznicy urodzin oraz jako podziękowanie za 40 lat pracy zawodowej.
Poniedziałek 30.05.2022 – dzień powszedni (Róża II M)
12.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji ks.
wikarego Patryka Gawłowskiego i jego kolegów rocznikowych oraz
w intencji O. Zbigniewa Halemby OMI z okazji 2 rocznicy przyjęcia święceń
kapłańskich.
18.00 Za ++ rodziców Rutę i Norberta Gmyrek /pam. ur./, dziadków Gmyrek
i Łupierz, Arkadiusza Burek, Patrycję Kurzac, Dawida i Jana Myland,
Bogdana Tom, ciocie, wujków, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks.
Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Wtorek 31.05.2022 – Święto Nawiedzenia NMP (Róża I)
7.00 W intencji chorych.
18.00 Za ++rodziców Marię i Pawła Sarach /pam. ur./, Maksymiliana Kurzac,
Edwarda Sarach, Łucję, Konrada, Jerzego Kurzac, Magdalenę, Jana,
Grzegorza, Weronikę, Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię
Kochanek, Jana Kluge, Henryka Wojsa, Dawida Myland, Teresę Polak,
dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana
Kominka.
Środa 01.06.2022 – wspomnienie św. Justyna (Róża II)
7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego,
Stanisława i Magdalenę Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, Klarę i Marię
Baron, dziadków Psiuk, Baron, Piątkowski, Kompała, Justynę Molenda, ks.
prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.
8.30 W intencji dzieci naszej parafii.
Czwartek 02.06.2022 – I Czwartek (FZŚ)
7.00 Za + córkę Patrycję Kurzac /pam. ur./, Karola, Jana, Dawida Myland, Jerzego
Kurzac, Jerzego Lempa i Rutę Czornik.
18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów,
misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.
II. Za ++ Marcina Bieleckiego, Michała Kasperek i ++ z rodziny.
Piątek 03.06.2022 – wspom. św. Karola Lwangi i Tow. – I Piątek (Róża III)
7.00 Za ++ męża Karola, syna Jana, wnuka Dawida Myland, Patrycję Kurzac,
Marię Łupierz /pam. ur./, Piotra, Jerzego Lempa, Rutę i Norberta Gmyrek,
Annę i Henryka Potempa, Franciszkę i Jana Myland, Martę i Józefa Sitek,
Gertrudę Urbańską, Alicję i Zdzisława Kwiecień, Kornela Kaletka, dziadków,
kuzynów, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Wolnika, ks. Damiana Kominka.

16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. i ich
rodziców.
18.00 Za ++ Gertrudę, Adolfa, Edwarda Kocyba, Łucję i Franciszka Pietrek, brata
Lucjana Pietrek, szwagra Emanuela Szulc, Józefa Świerczyńskiego, Klarę
Spis, Marię i Henryka Pietrek, Jadwigę i Alojzego Sladek, babcie, dziadków,
ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z rodzin Pietrek, Mańka, Rokosa i Kocyba,
ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.
Sobota 04.06.2022 – I Sobota (Róża IV)
8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w int. Róż różań.
12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za
łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w intencji
ks. prałata Franciszka Baliona z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa oraz
75 rocznicy urodzin.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Mariusza Zazgórnik z okazji
30 rocznicy urodzin.
Niedziela 05.06.2022 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marceli Gromotka z okazji
75 rocznicy urodzin.
11.00 Za parafian.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma
łaskę chrztu świętego: Magdalena Irena Danysz, jej rodziców i rodziców
chrzestnych.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby parafii.
2. Zapraszamy do udziału w ostatnich nabożeństwach majowych i w nowennie
przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Od środy nowenna będzie
odmawiana w czasie porannej Mszy św.
3. W poniedziałek o godz. 12.00 będzie celebrowana Msza św. w intencji Ks.
Wikarego i jego kolegów rocznikowych oraz w intencji O. Zbigniewa Halemby OMI
w 2. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Z tej racji nie będzie w poniedziałek
porannej Mszy św. o godz. 7.00.
4. We wtorek przypada święto Nawiedzenia NMP. O godz. 19.00 w salce
katechetycznej będą przyjmowane zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
5. W środę przypada Dzień Dziecka. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci do udziału we Mszy św. w ich intencji o godz. 8.30. Od godz. 8.00 będzie
spowiedź dla dzieci z klas od IV do VIII. Po mszy dzieci pójdą na swoje zajęcia do
szkoły. W środę nie będzie już zatem Mszy św. szkolnej o godz. 16.30. O godz.
19.00 zapraszamy na Krąg biblijny.

6. W tym tygodniu będziemy przeżywać dni eucharystyczne. W I Czwartek
o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do
spowiedzi dla dorosłych. Adoracja zakończy się modlitwą w intencji powołań. Msza
wieczorna będzie odprawiona w intencji kapłanów i osób życia konsekrowanego.
7. W I Piątek będą odprawione trzy Msze św. o godz. 7.00, 16.30 w intencji dzieci
komunijnych oraz o godz. 18.00. Po mszach odprawimy nabożeństwa do NSPJ.
O godz. 16.00 będzie spowiedź dla dzieci z kl. III. Kolekta I Piątku będzie
przeznaczona na cele caritas. Odwiedziny chorych rozpoczną się o godz. 9.00.
8. W piątek o godz. 19.15 w kościele odbędzie się nauka przedchrzcielna.
9. W sobotę będziemy przeżywali podwójny jubileusz ks. prałata Franciszka
Baliona, który w tym dniu we wspólnocie naszej parafii i z zaproszonymi gośćmi
będzie obchodził 75 rocznicę urodzin oraz 50 rocznicę przyjęcia święceń
kapłańskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św.
jubileuszowej o godz. 12.00. Tak piękny jubileusz naszego wieloletniego proboszcza
niech stanie się okazją do doświadczenia jedności całej naszej parafii. Zapraszamy
poczty sztandarowe, orkiestrę i scholę, a strażaków prosimy o dopilnowanie
porządku na parkingu.
10. W sobotę o godz. 8.00 będzie odprawiona msza w intencji Róż różańcowych
ze wspólnym różańcem i nabożeństwem dla tych, którzy przeżywają I Soboty, a nie
mogą uczestniczyć w jubileuszu ks. Prałata. Przed mszą jubileuszową będzie
odmawiany drugi różaniec, który rozpocznie się o godz. 11.15.
11. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wtedy
też można będzie składać intencje mszalne na II półrocze lub w kancelarii
w poniedziałek 6 czerwca br.
12. Kończymy prace przy układaniu bruku. Prosimy o pomoc w pracach
porządkowych w poniedziałek o godz. 16.00 (mężczyźni lub kobiety z miotłami)
oraz we wtorek o godz. 16.00 (mężczyźni z narzędziami do porządkowania ziemi).
W środę o godz. 9.00 prosimy panie o pomoc w czyszczeniu okien w kościele
i w parafialnym centrum spotkań. Dziękujemy też za wszystkie ofiary składa na cel
zakupienia i położenia kostki brukowej (całkowity koszt wynosi ok. 85.000 PLN).
13. Polecamy lekturę czasopism religijnych, przede wszystkim „Gościa
Niedzielnego”.
14. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie. Za tydzień kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby diecezji i seminarium duchownego, a przed kościołem
będzie zbiórka na świątynię Opatrzności Bożej.
15. Życzymy wszystkim błogosławionego przeżycia Dnia Pańskiego.
Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Przypominamy, że można dokonać wpłaty pieniężnej na konto parafii z dopiskiem:
„na cele kultu religijnego”, którą można odliczyć jako ulgę podatkową.
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

