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12. – 18. 05. 2014 r. 

IV Niedziela Wielkanocna –  

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Powołania 

„Amen, amen powiadam wam: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcą…”. 

Wielu bowiem jest takich, którzy żyjąc według jakiegoś zwyczaju tego życia, 

nazwani są dobrymi ludźmi, dobrymi mężami, dobrymi niewiastami, 

niewinnymi i jakby zachowującymi to, co Prawo przepisuje: szanują swoich 

rodziców, nie cudzołożą, nie zabijają ludzi, nie kradną, nie składają przeciw 

komukolwiek fałszywego świadectwa i tak dalej. Zdają się jakoby wypełniać 

nakazy Prawa, a jednak nie są chrześcijanami. I wielu się z nich chlubi jak owi 

pytający: „Czyż i my ślepi jesteśmy?” Ponieważ jednak nie wiedzą, do jakiego 

celu kierować to wszystko, co czynią, daremnie to czynią. Pan w dzisiejszym 

czytaniu podał przypowieść o swej trzodzie i o bramie, przez którą wchodzi się 

do owczarni. Mogą więc poganie mówić: dobrze żyjemy. Jeśli jednak nie 

wchodzą przez bramę, na co się im przyda to, czym się chwalą? Na to bowiem 

każdemu powinno przydać się dobre życie, aby mu było dane życie wieczne; 

jeśli bowiem nie ma wiecznego życia, to na co się przyda żyć dobrze? Nie 

można bowiem mówić o tych, iż dobrze żyją, którzy celu dobrego życia nie 

znają z powodu ślepoty, albo też nim gardzą przez pychę. Nikt zaś nie ma 

prawdziwej i niezawodnej nadziei, iż wiecznie żyć będzie, jeśli nie uznaje życia, 

którym jest Chrystus, i nie wchodzi przez bramę do owczarni. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  12. 05. 2014 – św. męczenników Nereusza, Achillesa i 

Pankracego 
7. 00 Za ++ rodz. Julię i Piotra, syna Ludwika Kornek i za ++  rodziców 

Franciszka Miemiec i dwie żony 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Antoniego i Julię Klyszcz, ich córkę Helenę, za ich ++ rodziców i 

rodzeństwo oraz d. op. 

Wtorek  13. 05. 2014 – NMP z Fatimy 
7. 00 - Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

- Za + Artura Jasińskiego  w 1 r. śm. i za ++ z rodzin  Jasiński – Opalski -   

Majewski – Lipnicki - Stępień 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej w int. Jana Wieszala z ok. 75 r. ur., za 

żonę, córki z rodzinami z pr. o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III Gimnzjum 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE 

Środa  14. 05. 2014 – św. Macieja Ap. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Martę Stach w 7 r. śm., za + siostrę Marię, brata Franciszka, za ++ 

rodziców, za ++ Marię, Jana i Annę Danisz, za + Marię Stach i pokr. 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas I i II Gimnazjum 

Czwartek  15. 05. 2014 – św. Zofii i Izydora 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Jana i Hildegardę Zemela, Jerzego Falke, Felicyta Piegsa i za + 

Herberta Piegsa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + ojca Jerzego Pietruszka, jego + żonę Ernę i za ++ krewnych Pietruszka 

– Kurpierz, pokr. i d. op. 

Piątek  16. 05. 2014 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i m. – patrona Polski 
7. 00 Za + Jana Kowol, jego rodziców i teściów, brata Alfonsa i żonę Krystynę, 

siostry Katarzynę i Marię, męża Konrada Smandzik oraz za ++ z rodziny 

Piechaczek i za dusze  czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za +Jerzego Węcławowicz, jego 

rodziców i za ++ z pokr. 

Sobota  17. 05. 2014  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Krzysztofa Rappel z ok. 19 r. śm., za ++ rodz. Rappel – Fedyszyn, za 

+ Marię Mikjaniec, pokr. i d. op.  

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



Dróżdż – Kozieł  

- Za + Ryszarda Ludynia w I r. śm., za ++ rodziców, brata, siostrę i za ++ z 

pokr. oraz d. op.  

- Za + Zofię Herman w 10 r. śm. i za ++ z rodz. z obu stron 

Niedziela  18. 05. 2014 – V Niedziela Wielkanocna 
8. 00 Za ++ rodz. Annę i Wilhelma Passon, + siostrę Elfrydę, szwagra Edwarda, 

dziadków, za ++ z pokr. i ++ Kapłanów 

10. 30 Za ++ rodz. Klarę i Wiktora Kurtz, za ++ rodziców Annę i Karola 

Jendryassek i za ++ z obu stron 

16. 00 Nabożeństwo majowe  

16. 30 Za + Andrzeja Wuchowicz  w 3 r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o Powołania do służby w Kościele  

2. We wtorek wspomnienie NMP Fatimskiej, zachęcam do udziału w 

nabożeństwie fatimskim o godz. 20.00  

3. W  środę święto św. Macieja Ap.  

4. W piątek święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski  

5. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych  

6. We wtorek  próba chóru o godz. 19.00  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Święty tygodnia – św. Andrzej Bobola 
 Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 roku 

w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Mając 20 lat wstąpił 

do jezuitów w Wilnie:, gdzie odbył studia. w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. 

Pracował jako kaznodzieja, spowiednik:, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, 

Warszawie, Łomży Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania 

prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane mu określenie 

"łowca dusz duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów w czasie wojen 

kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. w maju 1657 roku 

Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i żydów. Andrzeja 

Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony do Janowa, został skatowany 

straszliwie okaleczony a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi 

i dobity szablą. Relikwie Świętego odbyły szczególną wędrówkę w wyniku wydarzeń 

historycznych. z Pińska, przez Połock, Moskwę (1917), Rzym, przybyły w 1938 roku 

do Warszawy Tutaj dzieliły losy wojenne Starówki. Od 1945 spoczywają w kościele 

pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. 



Święty jest patronem archidiecezji białostockiej, warmińskiej, diecezji: 

drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej, płockiej, oraz kolejarzy. 

W IKONOGRAFII św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami 

wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec. 

Opowiadanie: Jak ja się wytłumaczę? 

Młoda kobieta wracała do domu z pracy samochodem. Jechała bardzo ostrożnie, gdyż 

auto było nowiutkie, wczoraj odebrane i opłacone z oszczędności męża, który z wielu 

rzeczy zrezygnował, by móc kupić właśnie ten model. 

Na bardzo zatłoczonym skrzyżowaniu kobieta zawahała się przez moment i to 

wystarczyło, by uderzyła błotnikiem w tył innego samochodu. 

Wybuchła płaczem. Jak będzie mogła wytłumaczyć tę szkodę mężowi? Kierowca 

drugiego auta był wyrozumiały, ale wytłumaczył jej, że muszą wymienić sobie 

numery prawa jazdy i inne dane. Kobieta szukała dokumentów w plastikowej torbie. 

Wypadł z niej kawałek papieru. Zdecydowanym charakterem pisma napisane były 

słowa: „Gdy zdarzy się wypadek... pamiętaj skarbie, że ja kocham Ciebie, a nie 

auto!”.  

Humor 

Jaś, który jest fanem gier komputerowych jest z mamą w kościele. 
Ksiądz zaczyna odmawiać modlitwę: 
- Zdrowaś Mario.... 
Na to Jaś do mamy: 
- Widzisz, mamo! Ksiądz też lubi grać w Mario. 
 
Policjant przeprowadza poważną rozmowę z zatrzymanym na ulicy pijakiem: 
- Jest pan w związku małżeńskim? 
- Tak 
- Z kim? 
- Z kobietą! 
- Nie błaznujcie, to zrozumiałe. 
- Wcale nie - upiera się pijak - na przykład moja siostra pozostaje w związku z 
mężczyzną! 

Idzie sobie człowiek wzdłuż drogi i na przemian śmieje się i macha ręką z grymasem. 
Przejeżdżająca drogówka podjechała do niego, a policjant pyta: 
- Co pan tak się chichra? 
- Opowiadam sobie dowcipy. 
- A dlaczego macha pan ręką? 
- Bo niektóre już znam. 

- Co zrobić, aby zobaczyć gola reprezentacji Polski w piłce nożnej? 
- ? 
- Włączyć TVP Historia!!! 


