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NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

31.05.2020	 Niedziela	-	Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego
		7.00	 RASZOWA
 Msza św.:Za ††  rodziców Jana i Marię Graca w 23 rocznicę śmierci, 
 Konrada i Beatę Reinert, męża Leonarda, szwagra Heinricha, Klarę Boszcz,  
 dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa  
		9.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
 Msza św.: Za †† męża Wilhelma, córkę Anetę, rodziców Stefanię i Grzegorza 
 Tudyka, teściów Magdalenę i Fryderyka Kwoczała, szwagra Piotra, 
 †† z pokrewieństwa oraz do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki  
 Bożej Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† Magdalenę i Pawła Hadasik, Antoniego Klich, Martę 
 Hadasik, †† z pokrewieństwa Klich, Hadasik oraz do Bożej Opatrzności 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji 
12.00 RASZOWA
 Msza św.:  
15.00	 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

Bóg zapłać za Waszą troskę o utrzymanie parafii. 
Dalsze dobrowolne ofiary możemy wpłacać na konto naszej parafii.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
PL57890700082001000035070001

Obchodzimy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 
40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim 
uczniom. Jednak okres wielkanocny jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie 
poświęcony przygotowaniom do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych na przyjęcie tego daru i umiejętność 
właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego.

Trwamy w Nowennie do Ducha Świętego, którą odprawiamy w czasie Nabo-
żeństw Majowych poświęconych Matce Bożej. Przed nami ostatni już tydzień 
tego miesiąca, dlatego tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w nabożeń-
stwach majowych, 

We wtorek będziemy obchodzić	Dzień	Matki.	Z	tej	okazji	nie	tylko	składamy	
życzenia	 naszym	Mamom,	 polecajmy	 je	w	modlitwach	Bogu,	 prosząc	
dla	nich	o	wszystkie	potrzebne	łaski,	by	mogły	dobrze	wypełniać	swoje	
powołanie.	A	dla	 tych,	które	 już	Pan	powołał	do	wspólnoty	ze	Sobą	w	
niebie,	wołajmy	o	Boże	miłosierdzie	i	życie	wieczne.

W czwartek	przypada	39.	rocznica	śmierci	Sługi	Bożego	Stefana	Kardy-
nała	Wyszyńskiego.	Pamiętajmy,	 że	Wielki	Prymas	Polski	 kolejny	 raz	
oddał	nas	w	macierzyńską	niewolę	Maryi.	Starajmy	się	wypełniać	jego	
testament,	a	jednocześnie	módlmy	się	o	rychłą	jego	beatyfikację.

W przyszłą niedzielę	kolekta	przeznaczona	będzie	na	potrzeby	Parafii	
(pierwsza	kolekta	na	zakup	opału).	
Ofiarę	złożoną	na	konto	Parafii	prosimy	opisać:	darowizna	na	cele	kultu	
religijnego.

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Słowackiego 34 - 42
(numery parzyste).

W sobotę	30	maja	wszystkimi	ulicami	Raszowej,	Łąk	Kozielskich	
i	Krasowej	przejedzie	przyczepa	na	którą	będzie	zbierany	złom.	
Prosimy	o	wystawienie	złomu	przed	posesję	w	dniu	zbiórki.		
  

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w na-
wiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 
roku), „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego” z dnia 17 lutego 1997 roku oraz 
„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 16 
maja 2020 roku, z dniem 24 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej Biskup Opolski 
postanawia, co następuje:
Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w 
niedziele i dni świąteczne.
W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kaplic i kościołów może brać udział nie 
więcej niż jedna osoba na 10 m2.
Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej. 
Zakazane są wszelkie procesje. W ich miejsce należy urządzić nabożeństwa. 



25.05.2020	 Poniedziałek	-	dzień	powszedni
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Ernesta Flak
18.00 RASZOWA	
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej   
 Majowej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę  
 Bożą i zdrowie dla Anieli Lipok z okazji 90 rocznicy urodzin

26.05.2020	 Wtorek	-	Wspomnienie	św.	Filipa	Neri,	Prezbitera
16.30	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE
 Msza św.: W intencji Matek w dniu Ich święta
18.00 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: W intencji Matek w dniu Ich święta
 
27.05.2020	 Środa	-	dzień	powszedni
16.30	 ŁĄKI	KOZIELSKIE
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Do Chrystusa Najwyższego Kapłana za wstawiennictwem 
 Matki Bożej i św. Kamila z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą 
 o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wytrwanie w powołaniu 
 dla O. Waldemara 
18.00 RASZOWA 
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE
 Msza św.: Za † męża i ojca Norberta Wancek, †† z pokrewieństwa  
 Wancek, Weiser, dusze w czyśćcu oraz za wstawiennictwem Matki 
 Bożej Królowej Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 w rodzinie 

28.05.2020	 Czwartek	-	dzień	powszedni

17.00 RASZOWA

 Msza św.: Za †† matkę Elisabeth w 2 rocznicę śmierci, ojca Engelberta,  

 ich rodziców, rodzeństwo, †† z pokrewieństwa

18.00	 RASZOWA

	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

 Msza św.: Za †† Franciszkę i Wiktora Lisok, Łucję Stokłosa, szwagra 

 Horsta i Henryka, †† z rodziny Lisok, Stokłosa oraz do Bożej Opatrzności  

 z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

29.05.2020	 Piątek	-	Wspomnienie	św.	Urszuli	Ledóchowskiej,	Dziewicy

16.30 ŁĄKI	KOZIELSKIE

	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

 Msza św.: Za †† ojca Józefa Stogniew w 25 rocznicę śmierci, matkę  

 Agnieszkę, dziadków Stogniew, Masorz, Mateja, Rudzki, 

 †† z pokrewieństwa oraz za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej 

 z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

18.00	 RASZOWA	

	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

 Msza św.: Za †† Dorotę i Norberta Nowrot, ich rodziców, rodzeństwo,  

 dziadków, †† z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu

 

30.05.2020					Sobota	-	dzień	powszedni

18.00	 RASZOWA

	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE

 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Elżbietę Barton z prośbą 

 o radość życia wiecznego, †† z pokrewieństwa oraz do Bożej Opatrzności  

 z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie


