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VI Niedziela Wielkanocna   
Ewangelia wg św. Jana 14,15-21. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. 

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ 

Ja żyję i wy żyć będziecie. 

W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie". 

Dzieje Apostolskie 8,5-8.14-17. 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. 

Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które 

czynił. 

Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu 

też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. 

Wielka radość zapanowała w tym mieście. 

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana, 

którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. 

Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 

Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  26. 05. 2014 – św. Filipa Nereusza – Dzień Matki 

7. 00 I DZIEŃ  KRZYŻOWY. W int. naszych Rolników o Boże błog. w pracy na 

roli i o dobre zbiory oraz urodzaje 

16. 30 BIERZMOWANIE W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ 

18. 30 Nabożeństwo majowe 

19. 00 Z okazji  Dnia  Matki w int. wszystkich naszych Matek z pr. o Boże błog. i 

zdrowie dla żyjących i o wieczny pokój dla naszych zmarłych Mam 

Wtorek  27. 05. 2014 – św. Augustyna z Canterbury, bpa 
7. 00 II DZIEŃ KRZYŻOWY. W int. naszych Rolników o Boże błog. w pracy na 

roli i o dobre zbiory oraz urodzaje 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Maksymiliana Moch i za ++ z rodz. Moch - Weiss 

Środa  28. 05. 2014  
7. 00 III DZIEŃ KRZYŻOWY. W int. naszych rolników o Boże błog. w pracy na 

roli i o dobre zbiory oraz urodzaje 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 W pew. int. do B.Op. MBNP o zdrowie dla rodziców i za dzieci z rodzinami 

Czwartek  29. 05. 2014 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do Mił. Bożego za + matkę Jadwigę Wocka, za ++ dziadków Wocka – 

Lempka – Bernat – Wicher i za ++ z  pokr. oraz za dusze czyśćcowe  

Piątek  30. 05. 2014 – św. Jana Sarkandra, kapł. i m. 
7. 00 Za + Adolfa Kampa, jego ++ rodziców, siostrę,  pokr. i d. op 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Marię Kurc, męża Jana, syna 

Joachima i za ++ z rodz. Kurc - Bregula i d. op. 

Sobota  31. 05. 2014 – Nawiedzenia NMP - święto 
7. 00 Za ++ Reginę i Gerarda Musioł, ++ rodziców z obu str. i za + brata Józefa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Magdalenę Kędziora z ok. urodzin  

- Za + Eugeniusza Żyła w 5 r. śm.  

- Za + Bernadetę Łysakowską w 30 dz. po śm.  

Niedziela  1. 06. 2014 – Wniebowstąpienie Pańskie – Dzień Dziecka 
8. 00 Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową, zięcia, rodziców Pawła Rusin oraz 

Marię i Edwarda Hermanowicz i pokr. 

10. 30 Za ++ w 2013 roku pochowanych na cmentarzu w Groszowicach – Msza św. 

ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego Ireneusza Oszajca  z Miedzianej 

16. 00 Nabożeństwo majowe  



16. 30 Z okazji Dnia Dziecka w int. naszych dzieci młodszych i starszych, o Boże 

błog. i do św. Anioła  Stróża za roczne dzieci Milenę Babirowską, Oliwię 

Prusicką, za Zuzannę Nowak z ok. urodzin i o wieczny pokój dla Julki 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę  parafialną   przeznaczoną na energię 

zużytą w naszym   kościele w sezonie zimowym  

2. Od poniedziałku do środy przed Wniebowstąpieniem obchodzimy DNI 

KRZYŻOWE. Celem tych dni jest modlitwa o obfite plony i 

błogosławieństwo Boże w pracy. Każdego dnia rano procesja wokół 

kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych  

3. W poniedziałek Dzień Matki  – ze względu na bierzmowania Msza św. - 

godzinę później - o godz. 19.00  

4. W piątek rozpoczęcie nowenny do Ducha św. przed Uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego  

5. W sobotę w święto Nawiedzenia NMP na Górze św. Anny dzień modlitw 

Sióstr Zakonnych  

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta 

na Seminarim Duchowne i diecezjalne instytucje, a do puszek zbiórka na 

Świątynię Opatrzności  Bożej  

7. W przyszłą niedzielę  przypada Dzień Dziecka. Na Górze św. Anny 

pielgrzymka mniejszości narodowych  

8. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych  

9. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. W niedzielę 1 czerwca o godz. 15.30 spotkanie Rady Parafialnej w 

sprawie utrzymania naszego cmentarza  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Święty tygodnia – św. Augustyn 

Św. Augustyn z Canterbury, biskup (+604/605). Apostoł Anglii. Będąc opatem 

benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie, zostaje wysłany przez Grzegorza 

Wielkiego do Brytanii (596). Przybył tam z czterdziestu misjonarzami. Król Kentu św. 

Etelbert wraz z małżonką Bertą przyjął ich życzliwie. Augustyna osadził w stolicy 

Canterbury. Tam podjął on ewangelizacyjną, a następnie erygował biskupstwo 

i katedrę. w 601 roku Grzegorz Wielki mianował Augustyna arcybiskupem 

i pierwszym prymasem Anglii. Zalecił mu także tworzenie biskupstw w Yorku 



i Londynie. 

Święty zmarł 26 maja 604/605? roku. 

W IKONOGRAFII przedstawiany w stroju biskupim lub jako benedyktyn. 

Opowiadanie – Nieprzygotowany 

W pewnym mieście znajdowały się dwa klasztory. Jeden był bardzo bogaty, a drugi 
ogromnie biedny. Pewnego dnia jeden z mnichów biednych przyszedł do klasztoru 
bogatego, aby odwiedzić swego przyjaciela. 
- Przez pewien czas nie zobaczymy się, mój przyjacielu – powiedział biedny mnich. – 
Postanowiłem odbyć długą pielgrzymkę i odwiedzić sto wielkich sanktuariów. 
Towarzysz mi modlitwą, gdyż będę musiał przejść przez wiele gór i przez wiele 
niebezpiecznych rzek. 
- Co zabierasz ze sobą na tak długą i niebezpieczną podróż? – zapytał bogaty mnich. 
- Jedynie kubek na wodę i miseczkę do ryżu – odpowiedział z uśmiechem biedny 
mnich. 
Drugi zakonnik zdziwił się bardzo i spojrzał na niego surowo: 
– Upraszczasz wszystko, mój drogi! Nie można być aż tak nierozważnym. Również i 
ja wybieram się na pielgrzymkę do stu sanktuariów, ale nie wyjadę, dopóki nie będę 
pewny, że mam wszystko, co może mi się przydać. 
Po roku biedny mnich powrócił do domu i pospieszył odwiedzić zasobnego 
przyjaciela, by opowiedzieć mu o wielkim i bogatym doświadczeniu duchowym, jakie 
stało się jego udziałem w czasie pielgrzymki. 
Mnich bogaty wyznał: 
– Niestety, ja nie zdołałem jeszcze ukończyć moich przygotowań.     

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Należy podkreślić godność i odpowiedzialność kobiety, równe godności i 
odpowiedzialności mężczyzny. Równość ta realizuje się w szczególności we 
właściwym małżeństwu i rodzinie dawaniu się drugiemu współmałżonkowi i dawaniu 
się obojga dzieciom” (FC 22). 
XXI wiek lubi podkreślać prawa i przywileje, zapominając, że łączą się też z nimi 
obowiązki. Kobieta i mężczyzna mają prawo do takiego samego szacunku, ale też tak 
samo odpowiadają za wspólny dom i wychowanie dzieci. 

Humor 

Przychodzi facet do księgarni i pyta: 
- Czy dostanę książkę pod tytułem „Mężczyzna - pan domu”? 
- Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale nie sprzedajemy bajek. 
 
Do sklepu wchodzi blondynka i zwraca się do ekspedientki: 
- Poproszę episkopat. 
- Chyba epidiaskop? 
- Proszę pani, to ja podejmuję diecezję! 
- Chyba decyzje? 
- Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem! 


