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18. – 24. 05. 2015 

VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie 

Ewangelia wg św. Marka 16,15-20. 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co 

zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie». 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

List do Efezjan 1,17-23. 

Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i 

objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego 

serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo 

chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. I czym przemożny ogrom Jego mocy 

względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał 

dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na 

wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, 

i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w 

przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko 

Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na 

wszelki sposób. 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 18. 5. 2015 – św. Jana I, pap. i m. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jerzego Węcławowicz, jego ++ rodziców, brata i d.op. 

 Wtorek 19. 5. 2015 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jerzego  Pietruszka  jego + żonę Ernę  ++ krewnych Pietruszka  - 

Kurpierz 

 Środa 20. 5. 2015 – św. Bernardyna ze Sieny 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Henryka Bodora, jego ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 21. 5. 2015 – św. Macieja Apostoła 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + ojca i męża Huberta Anderwald, za ++ rodziców, braci, pokr. i d.op. 

 Piątek 22. 5. 2015 – św. Rity z Cassi, zakonnicy 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Jana Mika w 30 dz. po śm. 

 Sobota 23. 5. 2015 
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Marii i Waltra Kasperek z ok. 60 r. ślubu, za 

syna z rodziną, za wnuki, prawnuka, za cała rodzinę z pr. o wszelkie 

potrzebne  łaski 

16. 00 Ślub Michał Smolarski i Justyna Stróż 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Zuzannę Nowicką, za siostrę 

Marię, za rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Blankę Pomierną, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + Krzysztofa Bednarza w I r. śm.  

- Za + Grzegorza Bernat z ok. 45 r. ur.  

- Za ++ Pelagię i Stanisława Dróżdż, za + Henryka Dróżdż, za ++  z rodz. 

Dróżdż – Kozieł  

- Za ++ Piotra i Jana Felger, Jana i Magdalenę Krawiec, Ignacego 

Łukaszewskiego oraz za + Gertrudę Wystrach  

- Za ++ rodz. Lucynę i Zbigniewa Basińskich, ++ Wandę i Zdzisława  

Basińskich, za ++ Irenę i Jana Berezowskich i d.op.  



- Za ++ Marię i Lorenza Piechaczek z pr. o zdrowie w pew. int. 

 Niedziela 24. 5. 2015 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
8. 00 Za ++ Józefa i Bronisławę Klik, córki Małgorzatę i Annę, ich ++ 

rodziców, rodzeństwo, + zięcia Józefa Dittrych, za + z rodzin Klik - 

Zdzuj – Dittrych i d.op. 

10. 30 Za ++ naszych Parafian, którzy zmarli w 2014 roku i są pochowani na 

naszym cmentarzu oraz za dusze czyśćcowe – Msza św. ofiarowana od 

Firmy Pana Ireneusza Oszajcy z Miedzianej 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Izabelę Okos, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych z pr. o wszelkie Boże błogosławieństwo 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Przeżywaliśmy DNI KRZYŻOWE - naszym Rolnikom i Gospodarzom 

składam podziękowania za liczny udział we Mszach św. błagalnych o 

dobre urodzaje i o Boże błog. w pracy na roli  

2. Czcicielom Matki Boskiej Fatimskiej serdecznie dziękuję za udział w 

środowym wieczornym nabożeństwie fatimskim  

3. Bóg zapłać za składkę do puszek na rzecz ofiar trzęsienie ziemi w Nepalu, 

o które prosił Papież Franciszek i Biskup Andrzej Czaja w specjalnym 

komunikacie czytanym w naszym kościele. Tydzień temu nazbierano w 

naszej Parafii 3.234 Zł. 22 Gr.i 5Euro  

4. Bóg zapłać także za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie w 2016 roku  

5. Comiesięczna kolekta  parafialna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona 

na zużytą energię  elektryczną w naszym kościele w sezonie zimowym  

6. Wszystkich Czcicieli MB zapraszam na nabożeństwa majowe – zawsze o 

17.30 przed Mszą św. wieczorną  

7. We wtorek o 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o 12.00 spotkanie ministrantów  

9. W sobotę 23 maja o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia 

prezbiteratu  

10. W przyszłą niedzielę 24 maja Uroczystość Zesłania Ducha św., a w 

poniedziałek 25 maja pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na 

Górze św. Anny  

11. Tym wszystkim, którzy zadali sobie trud i przynieśli zużyty sprzęt RTV na 

rzecz Misji i Kościoła w Potrzebie również składam podziękowania 



Opowiadanie – Punkt widzenia 
Dwa wróble siedziały zgodnie wśród gałęzi wierzby. Jeden usadowił się na 

czubku drzewa, drugi umieścił się dużo niżej, w zacisznym rozwidleniu gałązek. 

 Po pewnym czasie wróbelek siedzący na górze, chcąc zawrzeć znajomość z 

drugim, powiedział: 

 - Och, jakie piękne są te zielone liście! 

 Wróbelek z dołu uznał to za prowokację i odparł sucho: 

 - Czy jesteś ślepy? Nie widzisz, że te liście są białe? 

 Ten z góry krzyknął zdenerwowany: 

 - Sam jesteś ślepy! Liście są zielone! 

 Wróbel siedzący na dole uniósł dziób i stwierdził: 

 - Założę się o pióra z mojego ogona, że te liście są białe. A ty nic nie rozumiesz. 

Głupi jesteś! 

 W tym momencie wróbelek z góry poczuł, że krew się w nim gotuje i nie 

namyślając się długo, sfrunął ku swemu przeciwnikowi, aby dać mu nauczkę. 

Ten zaś nawet nie drgnął. Kiedy tak dwa wróbelki siedziały naprzeciwko siebie, 

z piórami nastroszonymi ze złości, przed rozpoczęciem pojedynku miały jeszcze 

tyle rozsądku, by spojrzeć w górę. 

 Wróbelek, który sfrunął ze szczytu wierzby, zawołał ze zdziwieniem: 

 - Och! Zobacz, te liście naprawdę są białe! Polećmy tam, gdzie siedziałem 

przedtem! 

 Oba wróble zgodnie orzekły: 

 - Te liście są zielone! 

 Nie osądzaj nikogo, jeżeli przedtem nie maszerowałeś przez godzinę w jego 

butach. 

Patron tygodnia – św. Jan 1 – papież 
Św. Jan I, papież, męczennik (+526). Urodził się w Toskanii. Stolicę Piotrową 

objął w sierpniu 523 roku. Wprowadził do kalendarza liczenie lat od narodzin Pana 

Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. W związku z 

dekretem cesarza Justyniana, nakazującym arianom zwrot wszystkich kościołów 

katolikom, król Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża, aby udał się do 

Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Jan I został przyjęty na dworze 

cesarskim z honorami. Dokonał koronacji cesarza. Po powrocie do stolicy Ostrogotów 

Rawenny Jan I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Nieoczekiwanie został 

przez króla zatrzymany siłą. W kilka dni później zmarł. Jego ciało przeniesiono do 

Rzymu w 530 roku. 

W IKONOGRAFII św. Jan i przedstawiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest 

więzienie. 


