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19. – 25. 05. 2014 r. 

V Niedziela Wielkanocna   
Ewangelia wg św. Jana 14,1-12. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 

Boga? I we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 

Idę przecież przygotować wam miejsce. 

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 

Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 

znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście». 

Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". 

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż 

nam Ojca?" 

Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 

mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje 

tych dzieł. 

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie 

przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał 

tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do 

Ojca». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  19. 05. 2014  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

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

int. Gerharda  z ok. 80 r. ur., za żonę, dzieci z rodzinami, za ++  rodziców  i 

teściów 

Wtorek  20. 05. 2014 – św. Bernardyna ze Sieny, kapł. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Henryka Bodora, + rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych 

18. 30 Katecheza dla III klas  Gimnazjum 

Środa  21. 05. 2014  
7. 00 Za + Ludwika Juszczak  w 5 r. śm., za jego ++ rodziców i rodzeństwo 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 - Za ++ Agnieszkę i Alberta Puchalla, za + córkę Elfrydę i d. op.  

- Za ++ Jadwigę i Jana Kurpiers, szwagrów Rudolfa i Jerzego, za ++ Jadwigę 

i Pawła Warwas oraz za ++ z tego Domu, pokr i dusze czyśćcowe 

Czwartek  22. 05. 2014 – św. Rity z Cascii - zakonnicy 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Marię i Antoniego Świerc, za brata Piotra, syna Hubera i pokr. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do  MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 

rodzinie Okos 

Piątek  23. 05. 2014 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i m. – patrona Polski 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Dz  błag.  do B.Op. MB  

Różańcowej za żyjących w pew. int.  

- Za synów z rodzinami, córkę z rodziną o dalsze zdrowie i Boże błog. 

Sobota  24. 05. 2014 – NMP Wspomożycielki Wiernych 
7. 00 Za ++ Marię Smandzik, męża Konrada, Oswalda Smandzik, Karola   

Matysek i za ++ z rodz. Kowol 

14. 00 Dz.  błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w  

int. Karola Malosek z ok. 60 r. urodzin, za żonę, dzieci, zięcia, synową, 

wnuki i za całą rodzinę o wszelką pomyślność 

17. 00 Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza   

- Za + Gintera Jagusz, jego ++ rodziców i teściów oraz pokr. z obu stron  

- Za + Andrzeja Radwański w 30 dz. po śm.  

- Za + męża Józefa Mleczek, za + Franciszka Świtała i za ++ rodziców z obu  

stron  

- Za ++ rodziców Klarę i Augusta Sauerbier, ich  syna Huberta , córkę  

Stefanię, zięciów Piotra i Wernera, wnuka Lucjana i za ++ z  rodziny oraz 



pokr. i d. op.  

- Za +Marię Klik w  9 r. śm., za + męża, rodziców, teściów, szwagra  

Franciszka, za ++ z rodziny i pokr.  

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

Łukaszewski, + Gertrudę Wystrach i pokr.  

- W int. nowożeńców Stefani i Adama Czaja oraz wszelkie Boże błog. 

Niedziela  25. 05. 2014 – VI Niedziela Wielkanocna 
8. 00 Za ++ Annę - Monikę Blauth  10 r. śm.,  za + z rodz. Blauth  - Zgadzaj oraz 

pokr. 

10. 30 - Za ++  ojca Alfreda  Porada w 20 r. śm., za +  matkę Marię i za ++  z pokr. 

- Dz  błag. do  B.Op. MBNP w int. Jana  Matuszek z ok. 80 r. ur., z podz. i  

prośbą o dalszą  opiekę i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo majowe  

16. 30 Za + Rozalie Olender w 2 r. śm., za jej + męża  Franciszka i ich ++ rodziców  

oraz krewnych 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie fatimskim składam 

podziękowania za liczny  udział  

2. Comiesięczna kolekta parafialna z niedzieli 25 maja będzie przeznaczona 

na Energię zużytą w naszym kościele  

3. Uczniowie klas  III Gimnazjum i starsi kandydaci przyjmą SAKRAMENT  

BIERZMOWANIA  dnia 26 maja o godz. 16. 30 w Parafii Nowej Wsi 

Królewskiej, łącznie z kandydatami z Parafii Grudzice, Malina i 

Matalchem  

4. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych  

5. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

6. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 18 maja o godz. 17.30 na mecz piłki 

nożnej pomiędzy Groszmalem a Sokołem Bierdzany 

Święty tygodnia – św. Bernardyn z Sieny 
 Św. Bernardyn ze Sieny, zakonnik, doktor Kościoła (1380-1444). Wcześnie 
osierocony, wychowywał się u krewnych. Miał 19 lat, kiedy skończył prawo w Sienie. 
w 1402 roku wstąpił do franciszkanów. w dwa lata później przyjął święcenia 
kapłańskie. Dał początek nowej gałęzi zakonu - zwanego obserwantami (u nas 
bernardynami) - wprowadzając surową regułę. Bernardyn jako wybitny mówca 



przemierzał ówczesną Italię. Jego kazania oddziaływały na wielu słuchaczy. Twórca 
cennych dzieł teologicznych. Człowiek pokorny - trzykrotnie odmówił 
proponowanego mu biskupstwa w Sienie, Ferrarze i Urbino. Znany z gorliwej 
modlitwy i szczególnej czci Imienia Jezus. Nabożeństwo do Imienia Zbawiciela 
zawdzięcza mu decydujący rozwój. Bernardyn w latach 1438-1442 pełnił urząd 
wikariusza generalnego zakonu. Brał udział w Soborze Florenckim (1439), gdzie 
działał na rzecz zjednoczenia Greckiego Kościoła Ortodoksyjnego z Katolickim. 
Zmarł w Aquili i tam go pochowano. Jest patronem bernardynów, Sieny, rodzinnej 
miejscowości Massa Martitima oraz tkaczy. Orędownikiem chorych na gardło 
i krwawiących. 
Wśród bernardynów są polscy błogosławieni i święci: Szymon z Lipnicy, Jan z Dukli, 
Władysław z Gielniowa. Wywarli oni poważny wpływ na życie religijne w Polsce. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w habicie bernardyńskim; czasem jako 
kaznodzieja. 
Jego atrybutami są: u nóg trzy infuły, których odmówił; otwarta księga; krzyż 
z monogramem IHS; w ręku monogram IHS w promieniach. 

 Dzieje Apostolskie 6,1-7.  
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, 

że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, 

abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły.  

Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, 

pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 

My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». 

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary 

i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 

prozelitę z Antiochii. 

Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. 

A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a 

nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.  

Humor 

- Mamusiu - mówi 14-letnia Basia - dzisiaj w szkole badał nas wszystkich pan 
doktor... 
- No i co? 
- Okazało się, że tylko jedna z nas jest jeszcze dziewicą. 
- Oczywiście ty? 
- Nie, nasza pani profesor. 

Wywiadówka w szkole: 
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 
-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 
-Ciągle grają mi na nerwach! 


