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VI Niedziela Wielkanocna –  

Pierwsza rocznica Komunii Świętej 

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają się w naszym 

życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam zainteresowanie i wyciąga w 

naszą stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w tym przysłowiu odnajdujemy też 

potwierdzenie smutku spowodowanego tym, że człowiek, od którego oczekiwaliśmy 

pomocy nie okazał jej, gdy naprawdę jej potrzebowaliśmy – „ten jednak nie jest moim 

przyjacielem”. 

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń Boża każe 

nam zachować należny dystans i być może nie tylko mówienie, ale też myślenie o 

Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej poufałości. Przyjaciele są dla siebie w 

jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby człowiek, mogę być partnerem 

Wszechmogącego? 

Jezus mówi: „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”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali nadal w postawie niezręcznej 

służalczości, w której liczymy, że któryś z naszych czynów wreszcie zasłuży na 

zauważenie z Jego strony. Oddał za nas życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się 

między Ojcem i Synem – jest naszym prawdziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim 

liście wzmacnia tę naszą świadomość słowami: „W tym przejawia się miłość, że nie 

my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 

ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 

 Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że jesteśmy Jego 

przyjaciółmi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się 

prawdziwą miłością do Boga i ludzi?   



Intencje mszalne 
Poniedziałek  11. 5. 2015 – I Dzień Krzyżowy 

7. 00 W int. naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błog. w pracy na roli i o 

dobre urodzaje – z procesją błagalną wokół naszego kościoła  

16. 30 UDZIELANIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NASZEJ 

MŁODZIEŻY W PARAFII ŚW. JADWIGII W MALINIE 

18. 00 Nabożeństwo  majowe 

18. 30 Za + Marię Nowak, za + męża Ludwika, ich rodziców, dwóch zięciów, pokr. 

i d.op. 

Wtorek  12. 5. 2015 – św. męczenników Nereusza, Achillesa i Pankracego - 

II Dzień Krzyżowy 
7. 00 W int. naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błog. w pracy na roli i o 

dobre urodzaje  - z  procesją błagalną wokół  naszego kościoła 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.do MB Fatimskiej w 

pew. int. i za dzieci z rodzinami 

Środa  13. 5. 2015 – NMP z Fatimy – III Dzień Krzyżowy 
7. 00 - W int. naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błog. w pracy na roli i 

o dobre urodzaje – z procesją błagalną wokół naszego kościoła  

- Do Matki Boskiej Fatimskiej w int. Czcicieli i w int. Ofiarodawców 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 W pew. int. z ok. urodzin z pr. o zdrowie i opiekę Bożą, za żonę i dzieci z 

rodzinami 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIJ (z czytaniem  

zalecek) 

Czwartek  14. 5. 2015 – św. Macieja Apostoła 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Artura Jasińskiego w 2 r. śm., za ++ z rodz. Jasiński – Opalski - 

Majewski - Lipnicki – Stępień - Kupis i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Martę Stach w 8 r. śm., za + siostrę Marię, za + brata Franciszka, za + 

żonę Marię, za ++ rodziców oraz za ++ Marię i Annę, Jana Danisz, za ++ z 

pokr. i d.op. 

Piątek  15. 5. 2015 – św. Zofii, Izydora 
7. 00 Za + Jana Kowol, jego rodziców i teściów, brata Alfonsa, żonę Krystynę, 

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

Piechaczek i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZEIŻOWA  Do MB Fatimskiej z podz. za łaski, 

z pr. o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Okos 

Sobota  16. 5. 2015  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + brata Henryka Kindler w 15 r. śm., za + bratową Teresę, ++ rodziców 



Elżbietę i Pawła Kindler oraz pokr.  

- Za + męża Maksymiliana Moch i za ++ z rodz. Wajs – Moch  

- Za + Krzysztofa Rappel w 20 r. śm., za ++ rodziców Fedyszyn, pokr. 

Rappel i za Marię Mikianiec  

- Za + Zofię Herman w 11 r. śm., za ++ z obu stron i d.op. 

Niedziela  17. 5. 2015 – VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie 

Pańskie - Uroczystość  
8. 00 Za + matkę Annę Passoń, męża Wilhelma, ich córkę Elfrydę, zięcia 

Edwarda, dziadków i pokr. 

10. 30 Za + Andrzeja Wuchowicz w 4 r. śm. 

16. 00 Nabożeństwo  majowe 

16. 30 Za + Rozalię Olender w 3 r. śm., jej męża Franciszka i za ++ rodziców z obu 

stron 

Pozostałe ogłoszenia  

1. W tym tygodniu przypadają DNI  KRZYŻOWE. Obchodzi się je w 

poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Istotą 

obchodów jest modlitwa o dobre urodzaje, o obfite plony ziemi i 

błogosławieństwo Boże w pracy na roli  

2. W środę 13 maja wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. 

Zgodnie z  naszym  lokalnym zwyczajem zapraszam na pierwsze w tym 

roku nabożeństwo  fatimskie o godz. 20. 00  

3. W czwartek 14 maja święto św. Macieja Apostoła  

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

5. W sobotę 16 maja na górze św. Anny – pielgrzymka osób konsekrowanych  

6. Wszystkich Czcicieli MB zapraszam na nabożeństwa majowe – zawsze o 

17. 30 przed Mszą św. wieczorną  

7. W środę 13 maja br. od godziny 9.30 przed  naszym kościołem będzie 

zbiórka zużytego sprzętu, którą organizuje Stowarzyszenie Pomoc 

Kościołom w Potrzebie, a jest to grupa kościelna, która pomaga 

wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i 

kataklizmów. Aby budować kolejne szpitale i studnie, w porozumieniu z 

biskupami w diecezjach całego kraju  przeprowadza się akcję zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zachęcam do włączenia 

się do tej akcji, aby w ten sposób także pomagać Dziełu Misyjnemu  

8. We wtorek o 19.00 próba chóru  

9. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej 

 



Opowiadnie – Szkła kontaktowe 

Pewnego pięknego letniego dnia wąż spotkał w lesie swego starszego przyjaciela 
skunksa.  
- Co porabiasz? - spytał skunks - Tak dawno się nie widzieliśmy. 
- Jakoś sobie radzę - odparł wąż - ale wzrok mi się pogorszył i prawie wcale cię nie 
widzę. Muszę sobie sprawić szkła kontaktowe. 
Tak też uczynił i po kilku dniach znowu spotkał swego przyjaciela. 
- Jak się czujesz? – spytał skunks 
- Ach… załamało mi się życie rodzinne – odpowiedział zdruzgotany wąż 
- Jakiż wpływ na życie rodzinne mogą mieć szkła kontaktowe? - zapytał zdziwiony 
skunks. 
- To proste. Odkryłem, że mieszkam z wężem do podlewania roślin. 

Patron tygodnia – św. Serwacy 

Św. Serwacy, biskup (+ 384). Po 345 roku biskup w Tongres (dzisiejsza Belgia). 
Identyfikowany z Sarbatiosem, jednym z biskupów pozostających w ostrej opozycji 
wobec arian na synodzie w Rimini. Gorliwy czciciel Matki Bożej. Zmarł w 
Maastricht. Orędownik podczas przymrozków Patron diecezji w Worms, miasta 
Maastricht; hutników stolarzy; osób mających reumatyzm i febrę. 
W IKONOGRAFII św. Serwacy przedstawiany jest w biskupich szatach 
pontyfikalnych. Czasami razem ze św. Piotrem, który według legendy podaje mu 
srebrny klucz do bram nieba. Święty może tam wprowadzić każdego, kogo chce. 
Atrybutami są: chodaki, smok. 

Humor 

Podczas wycieczki ministrantów do ZOO mały kandydat zobaczył, jak paw rozkłada 
ogon. 
- Proszę księdza! - krzyczy - kura zakwitła! 

Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka do chóru parafialnego pyta 
dyrygenta: 
- Czy mój głos ma jakieś szanse? 
- Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar! 

Ksiądz pociesza faceta: 
To nic że masz pryszcze, 20 dioptrii, krzywe zęby i garb. Bóg cię, synu, kocha. 
Na to facet: 
- Aż strach pomyśleć, jakbym wyglądał, gdyby mnie nie kochał! 

Wychodzi policjant rano do roboty. Przed blokiem widzi kolegę z pracy, który 
rozciągnął metr krawiecki na chodniku i próbuje na nim usiąść. Próbuje wzdłuż, w 
poprzek, nic mu nie pasuje. Podchodzi do niego i pyta: 
- Co ty robisz? 
- Wczoraj dostałem list od kolegi z Warszawy. Pisał, że dojeżdża do pracy metrem. 
Zastanawiam się, jak on to robi?! 


