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28. 05. – 3. 06. 2018 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 

przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 

przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 

Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w 

chwale. 

 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 28. 05. 2018  

7. 00 Za ++  rodz. Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego, synów Piotra i 

Alojzego, córkę Marię, wnuka Huberta, za ++ z pokr. i d.op.  

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Maksymiliana Moch, jego ++ braci i siostry, za ++ z rodziny i o Boże 

błog. dla żyjących z rodz. Moch - Weiss - Barchański 

 Wtorek 29. 05. 2018 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Konrada Kurc, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo, + 

Antoniego Gebauer, pokr. i dusze czyśćcowe 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. II Gimnazjum 

 Środa 30. 05. 2018 – św. Jana Sankandra, kapł. i m. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Kurc, męża Jana, synów Joachima i Józefa oraz za ++ z rodz. Kurc 

- Bregula 

 Czwartek 31. 05. 2018 – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 

Boże Ciało - Uroczystość 
8. 00 W int. naszych Rolników, Gospodarzy o dobre tegoroczne urodzaje i wszelkie 

Boże błogosławieństwo  

Po Mszy św. uroczysta procesja do czterech ołtarzy 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Marioli i Rajmunda Szlenzog z ok. 25 r. ślubu, za dzieci, rodziców i 

całą rodzinę oraz w int. Marioli z ok. 45 r. urodzin 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za ++ rodz. Franciszka i Jadwigę Wystrach, syna Pawła, synową Irenę, za ++ 

z rodzin Sowa - Wystrach, pokr. i d.op. 

 Piątek 1. 06. 2018 – św. Justyna, m – Dzień Dziecka – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów kościoła 

i za Chorych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA O Boże błog. w int. naszych dzieci, 

starszych i młodszych, prosząc Boga o potrzebne łaski   

- W int. Mikołaja  z ok. 11 urodzin i za rodziców oraz dziadków 

 Sobota 2. 06. 2018  - św. męczenników Marcelina i Piotra -  

I sob. m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP za Czcicieli Ofiarodawców Mszy św. i za nasze rodziny 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Ślub: Błażej Ziomek i Karolina Kardela 

13. 30 Ślub: Kamil Bazelak i Marta Gerlich 

15. 00 Ślub: Utlind Dogjinji i Katarzyna Szmaglinska 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  



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

Ireny Kondziela z ok. 80 r. ur.  

- Za ++ Annę i Franciszka Siekierka, synów Waltra i Piotra, za ++ Jana i 

Martę Jambor oraz d.op.  

- Za + matkę Annę Janikula w rocznicę śm. i za + męża Jana  

- Za + Aleksandra Janikula, ++ rodziców, rodzeństwo i teściów oraz d.op.  

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

Basińskich, dziadków Jana i Irenę Brzozowskich i za + Stanisławę Sicińską 

 Niedziela 3. 06. 2018 – IX Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pew. int. z ok. ur., za + ojca, teściową i dzieci z rodzinami   

10. 30 W int. nowożeńców Marty i Kamila, za żyjących i zmarłych z rodz. Gerlich – 

Bazelak  

II Kapłan” Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o Bożą 

opiekę i zdrowie w int. Joanny Sikora z ok. 80 r. ur., za córki  z rodzinami, 

wnuczki z rodzinami i prawnuki oraz za + męża Gerharda,++ rodziców i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Franciszka Matuszek, jego ++ rodziców oraz teściów, za ++ braci, pokr. i 

d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz w 
prezbiterium naszego kościoła  

2. Zapraszam w dalszym ciągu na nabożeństwa majowe  
3. Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej  
4. W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 

Ciało). Tradycyjnie odprawiamy procesję do czterech ołtarzy. W dniach po 
uroczystości po Mszy św. wieczornej tradycyjne procesje eucharystyczne  

5. Tradycyjnie bardzo proszę o zrobienie czterech ołtarzy. Czwarty ołtarz przy 
kościele robią mieszkańcy z ulic: Józefa, Świerzego, Gołębiej i Bażantowej  

6. Dzieci I-Komunijne biorą udział w procesji w strojach komunijnych. Zachęcam 
też rodziców młodszych i maleńkich dzieci do udziału w procesji  

7. W tygodniu wspomnienie liturgiczne  św. Urszuli Ledóchowskiej (wtorek) i św. 
Justyna męczennika (piątek)   

8. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  
9. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  
10. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek  
11. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  
12. Pielgrzymki na Górze św. Anny: niedziela (3.06) dzień modlitw mniejszości  

narodowych  
13. Kolekta z niedzieli (3 .06) na Wyższe Seminarium Duchowne oraz ogólnopolska 

zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie  
14. Zaprasza się kibiców w środę 30 maja o godz. 18.00 na ostatni w tym sezonie 

mecz piłkarski na naszym stadionie pomiędzy Groszmalem a LZS Racławiczki 

 



Patron tygodnia – św. Urszula Ledóchowska 

Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica. Urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło 
Wiednia. Miała na imię Julia Maria. w 1883 roku wraz z bliskimi przenosi się do 
nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia 
dziewczyna wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje zakonne imię 
Urszula. Zajmuje się młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz 
nauczycielki. w 1904 roku zostaje przełożoną. w 1907 roku wyjeżdża do pracy 
dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przenosi się do Finlandii, gdzie otwiera 
gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołuje w krajach 
skandynawskich, wygłasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych 
polskich dzieci. w roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się w Pniewach koło Poznania, 
gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - zakłada zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. Całe jej życie było 
ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi i ojczyźnie. 
Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 
1983 roku w Poznaniu, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana. 
W IKONOGRAFII przedstawiana jest Św. Urszula w szarym zakonnym habicie. 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg 

stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy 

nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy 

słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował 

Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, 

znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, 

jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na 

ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie 

wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na 

ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój». 

 Humor 

- Halo, policja? Chciałem zgłosić włamanie. Wynieśli mi z domu dosłownie wszystko. 
Tylko telewizor i jeden fotel został. 
- Jakim cudem? 
- Oglądałem mecz Polska - Niemcy... 

W wojsku wszyscy odliczali dni do cywila. Tak wczesny pobór jest błędem. Należy 
wzywać po 5-10 latach pożycia rodzinnego. Dwa lata bez żony, teściów, zakupów, 
remontów - nikt by się nie uchylał. 

Raz na cztery lata wszyscy astmatycy z Norwegii spotykają się, by podczas czystego 
sportowego współzawodnictwa przekonać się, czyje lekarstwa są skuteczniejsze w 
walce z chorobą. 


