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28. 04. – 04. 05. 2014 r. 

II Niedziela Wielkanocna – 

Miłosierdzia Bożego 

Ewangelia wg św. Jana 20,19-31. 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane». 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana». Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 
wam!» 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 
uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  28. 04. 2014 – św. Wojciecha, bpa i m. 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF o zdrowie, Boże błog. w int. Stanisławy z ok. ur. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Renaty i Rajnarda Siekierka z ok. 30 r. ślubu i za córki z rodzinami oraz za 

rodziców z obu stron 

Wtorek  29. 04. 2014 – św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dra K. 
7. 00 Za + siostrę Annę w 15 r. śm., za ++ rodziców Szymona i Jadwigę oraz za ++ 

teściów Ewę i Stanisława i za dusze w czyśćcu cierpiące 

18. 00 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców i teściów 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas III Gimanzjum 

Środa  30. 04. 2014 – św. Piusa V, pap. 
18. 00 Za + męża Edmunda Szymański w I r. śm., za jego rodziców, brata i całą 

rodzinę 

Czwartek  1. 05. 2014 – św. Józefa Rzemieślnika  Święto Pracy – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 10 r śm., za + męża Jana i pokr. 

Piątek  2. 05. 2014 – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli  Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i za 

naszych Chorych i Cierpiących 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Antoniego Nogosek, jego ++ 

rodziców, teściów i pokr. 

Sobota  3. 05. 2014 – Święto Konstytucji Trzeciego Maja – NMP Królowej 

Polski – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców   

15. 00 Ślub i Msza św. Wirginia Witkowska i Wojciech Piechowicz 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Barbarę Glensk w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i za + brata Jana  

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

int. rodziny Kempfert 

Niedziela  4. 05. 2014 – III Niedziela Wielkanocna – I Komunia św. 
8. 00 Za + Katarzynę Kowol w I r. śm., za + siostrę Marię, braci Jana i Alfonsa 

oraz za ++ Marię i Romana Piechaczek 

10. 30 W int. dzieci  I –Komunijnych, za rodziców, dziadków i chrzestnych prosząc 

o łaski od Chrystusa eucharystycznego 

15. 30 Nabożeństwo majowe  

16. 30 Za + Piotra Świerc, jego ++ rodziców, teścia Piotra Frejlich, szwagra Jana, za 

szwagierkę Jadwigę i d. op. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej  

2. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne  

3. Raz jeszcze  dziękuję za kolektę świąteczną na radiofonizację. Wpłynęło na ten 

cel parafialny  3.641 Zł ,50 Gr i 18.80 Euro  

4. Naszym Rolnikom dziękuję za udział we Mszy św. o dobre urodzaje i o Boże 

błogosławieństwo w pracy na roli  

5. W poniedziałek  przypada obchód przeniesionej Uroczystości św. Wojciecha  

bpa i męczennika, głównego patrona Polski  

6. W czwartek przypada wspomnienie św. Józefa rzemieślnika i pierwszy 

czwartek miesiąca – Godzina św. o godz. 17.00  

7. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

8. W sobotę uroczystość NMP Królowej Polski, po Mszy św. porannej Wspólnota 

Trzeciego Zakonu świeckich zaprasza na poranną modlitwę  

9. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych  

10. W przyszłą niedzielę 11 maja klasy IV mają rocznicę I –Komunii św. Spowiedź 

św. dla rodziców i dzieci w sobotę 10 maja o godz. 9.00  

11. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 27 kwietnia o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Fiorentiną Nakło a Groszmalem 

Święty tygodnia – św. Katarzyna Sieneńska 
 Św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, zakonnica, doktor Kościoła, urodziła się 

25 marca 1347 roku w Sienie. Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu pięciu, 

w mieszczańskiej rodzinie Jakuba i Mony Benincasa. Jej matka była córką poety 

Nuccio Piagenti. Katarzyna jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem 

pobożności. Mając kilkanaście lat wstąpiła do zakonu dominikanek. Modlitwa, 

pokuta, posługiwanie trędowatym wypełniały jej młode życie. w wieku 20 lat jest już 

osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. 1 kwietnia 1375 roku otrzymuje 

stygmaty. z jej przemyśleń i duchowych przeżyć rodziło się zaangażowanie w sprawy 

Kościoła i świata. Podczas licznych wtedy konfliktów na terenie Italii i w samym 

Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży 

ich powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała 

się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. 

Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne 

wydarzenie. Po jego śmierci, na życzenie Urbana VI, Święta udaje się do Rzymu, aby 

podjąć działalność dla dobra Kościoła. 

Umiera 28 kwietnia 1380 roku w wieku 33 lat. 



Jej relikwie znajdują się w rzymskim kościele S. Maria sopra Minerva. Jest patronką 

Włoch, Rzymu, Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków. 

W IKONOGRAFII Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie 

cierniowej, z krzyżem w dłoniach, z różańcem. Trzyma tiarę. Ukazywana jest także 

z Dzieciątkiem Jezus, które podaje jej pierścień - znak mistycznych zaślubin, których 

dostąpiła. 

Jej atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia, serce. 

Znamy Jej postać z wielu maryjnych obrazów, na których Matka Najświętsza wręcza 

klęczącemu Dominikowi różaniec. Znajdująca się po przeciwległej stronie św. 

Dominika postać to św. Katarzyna. Jak wielka musiała być jej zasługa 

w propagowaniu Różańca, skoro umieszczono ją w najważniejszej scenie różańcowej. 

Św. Katarzyna była dominikanką, członkinią trzeciego zakonu. Ukazanie jej na 

obrazie wraz ze św. Dominikiem oznacza, że cały zakon (wszystkie jego gałęzie: 

męska i żeńska, duchowni i świeccy) otrzymał od Maryi zadanie odmawiania Różańca 

i propagowania go wśród ludzi. Zadanie to wypełniał gorliwie św. Dominik, św. 

Katarzyna i wielu, wielu innych. Również my starajmy się tak pielęgnować w naszych 

sercach nabożeństwo świętego Różańca, jak byśmy otrzymali je wprost z rąk naszej 

Matki Niebieskiej. 

Dzieje Apostolskie 2,42-47. 

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 

posiłek z radością i prostotą serca. 

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im 

codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Humor 

Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Nagle pojawia się plansza "Film tylko dla 

dorosłych" 

- Tatusiu - pyta Jasio - dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci? 

- Cicho bądź! Zaraz zobaczysz. 

Dzieci w szkole sprzeczają się, które z nich ma mniejszego dziadka: 

1. Mój dziadek ma 100cm wzrostu! 

2. A mój ma tylko 50cm. 

3. A mój - mówi Jasio - leży w szpitalu, bo spadł z drabiny jak zrywał jagody. 

- Jasiu, czy twój ojciec nie pomaga ci już w odrabianiu lekcji? 

- Nie, ta ostatnia dwója z matematyki zupełnie go załamała. 


