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7. – 13. 05 2018 

VI Niedziela Wielkanocy 

Dzień I Komunii Świętej 

 

Ukochane moje dziecię, 

Gdy chcesz szczęście mieć na świecie. 

Gdy Cię minąć ma zła droga, 

Nade wszystko miłuj Boga. 

Kochaj swoich rodzicieli, 

By pociechę z Ciebie mieli. 

Ale pamiętaj, że Bóg w niebie, 

Ma w opiece zawsze Ciebie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 05. 2018 – I Dzień Krzyżowy 

7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli dla naszych 

Rolników 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Józefa Kurc w I r. śm., za ++ rodziców i brata Joachima 

 Wtorek 8. 05. 2018 – św. Stanisława, bpa i m. – II Dzień Krzyżowy 
7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli dla naszych 

Rolników   

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 - Za ++ rodz.Antoniego i Agnieszkę Kostka, za ++ z rodz. Josek – Kostka – 

Kotula – Kurc – Barski  

- Za + Lorenza Sbielut w rocznicę śm., za żonę Zofię, za + córkę, pięciu 

synów, dwie synowe, rodziców, teściów i d.op 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl III Gimnazjum 

 Środa 9. 05. 2018 – III Dzień Krzyżowy 
7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli w int. naszych 

Rolników 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię, rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 10. 05. 2018  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, Matki Boskiej Fatimskiej w int. rodz. Wieszala i 

za córki z z rodzinami z pr. o wszelkie Boże błog. oraz w int. Franciszka z ok. 

18 r. ur. z prośbą o Dary Ducha Świętego 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jana Okos, za + Elfrydę Lyra, ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. Lyra –

Okos 

 Piątek 11. 05. 2018  
7. 00 Za + Józefa Broll, jego ++ rodziców i teściów 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Do BOp. MBF z podz. za łaski, z pr. 

o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Okos 

18. 30 Spotkanie z uczniami z klas IV 

 Sobota 12. 05. 2018  - św. Nereusza, Achillesa i Pankracego 
15. 00 Spowiedź dla klas IV, które będą obchodzić rocznicę Komunii św. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Sandry i Andrzeja Jagielskich w I rocznicę ślubu, w int. Iwony i Mariana 

Jagielskich oraz w int. rodz. Żur  



- Za + Jana Bakalarz w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, ++ teściów Zofię i Józefa Budny oraz 

pokr.  

- Za + Krzysztofa Rappel w 23 r. śm., za ++ z rodz. Rappel - Fedyszyn  

- Za + matkę Zofię Herman w 14 r. śm. i za ++ rodziców z obu stron  

- Za + męża, ojca i dziadka Jana Maj w 2 r. śm., za ++ rodz. z obu str., drugą 

mamę, zięcia Ryszarda oraz szwagra Henryka 

 Niedziela 13. 05. 2018 – Wniebowstąpienie Pańskie - Uroczystość 
8. 00 Za + Henryka Bodora, jego żonę Teresę, za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

10. 30 - W int. dzieci przeżywających rocznicę Komunii, za Rodziców, Dziadków, 

Chrzestnych i Gości prosząc o łaski od Pana Jezusa Eucharystycznego  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP  z podz. za łaski, z pr. o zdrowe i Boże błog. w 

int. Ireny i Łukasza w pierwszą rocznicę ślubu, za rodziców i całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za ++ Piotra i Julię Kornek, ++ dzieci i pokr. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ z czytaniem zalecek 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Tydzień temu kolekta parafialna drugi obraz w prezbiterium naszego kościoła 

wyniosła 3.862 Zł;  57 Gr. i 10 Euro   

2. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,którą 

poprzedzają Dni Krzyżowe, w czasie których modlimy się o dobre urodzaje i o 

Boże błogosławieństwo w pracy na roli dla Rolników  

3. Od piątku – nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św.  

4. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne. W przyszłym 

tygodniu 13 maja zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej  

5. Zapraszam w dalszym ciągu na nabożeństwa majowe i na nabożeństwo do Matki 

Boskiej Fatimskiej o godz. 20.00  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

7. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek  

8. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów 

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 6 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS Walce 

Patron tygodnia – św. Pankracy 

Św. Pankracy, męczennik (+354). zachowało się niewiele wiadomości o tym Świętym, 

ale dobrze udokumentowany jest jego wczesny kult. Jako sierota miął przybyć z Frygii 

do Rzymu, gdzie przyjął chrzest. Podczas prześladowań poniósł śmierć na arenie - 

liczył wtedy 14 lat (?). Nad jego grobem papież Symmach (+514) wybudował 

bazylikę. 



Św. Pankracy uważany jest za stróża przysiąg i mściciela krzywoprzysięstwa. Patron 

dzieci, opiekun rycerstwa. Przyzywany podczas wiosennych przymrozków. 

W IKONOGRAFII św. Pankracy przedstawiany jest jako młodzieniec w bogatej 

tunice z płaszczem. Czasami jako żołnierz Chrystusa. 

Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, serce, włócznia. 

Ewangelia wg św. Jana15,9-17. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!  

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 

jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem.  

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 

i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek 

Go poprosicie w imię moje.  

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 

 

Humor 

Blondynka przeżywa kryzys finansowy i nie wie skąd wziąć pieniądze.  
Postanowiła porwać Jasia - syna bogatej sąsiadki.  
Porwała więc Jasia i napisała kartkę:  
"Porwałam twojego syna. Jeżeli chcesz go jeszcze kiedyś zobaczyć, to jutro pod 
wielkim dębem w parku masz położyć w plastikowej torbie 100 000 zł".  
Blondynka przykleiła mu tą kartkę do pleców i puściła do domu.  
Następnego dnia znalazła pod wielkim dębem w parku te 100 000 zł i karteczkę:  
"Nie wiem jak blondynka mogła zrobić blondynce coś takiego". 

Dzwoni blondynka na policję:  
- Dokonano kradzieży w moim aucie. Skradziono deskę rozdzielczą, kierownicę, pedał 
gazu, hamulec, radio itp.  
Rozłączyła się.  
Za chwilę dzwoni:  
- Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne, usiadłam na tylne siedzenie. 


