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V Niedziela Wielkanocy  

Ewangelia wg św. Jana 13,31-33a.34-35.  

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 

uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. 

Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz 

Go uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom 

powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali». 

Dzieje Apostolskie 14,21b-27. 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze 

uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam 

wejść do królestwa Bożego.  

Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili 

ich Panu, w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 

Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą 

zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich 

zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 25. 04. 2016 – św. Marka ewangelisty 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje, za naszych Rolników i o 

Boże błog. w pracy na roli 

 Wtorek 26. 04. 2016   
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.  

Lidii i Jerzego Czaja z ok. 40 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

16. 00 Dz. bł do B.Op. MNBP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w 

int. Ilzy Szaforz z ok. urodzin i za dzieci z rodzinami 

18. 00 Za + Herberta Wollek w I r. śm. 

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

 Środa 27. 04. 2016   
7. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int Anny i Pawła oraz za dzieci z rodzinami 

18. 00 Za + matkę Janinę Furgała, pokr. i d.op. 

 Czwartek 28. 04. 2016  - św. Piotra Chanela, kapł. i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Świerc w rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ 

z rodziny oraz d.op. 

18. 00 Za ++ Pawła i Magdalenę Kiełbasa, ich rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Piątek 29. 04. 2016  - św. Katarzyny Sieneńskiej 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Antoniego Nogosek, jego ++ 

rodziców, teściów, ++ z pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 30. 04. 2016  - św. Piusa V – pap. 
14. 30 Ślub: Patryk Bieluń i Marysia Stelmaszczyk 

16. 00 Ślub: Kamil Hempel i Justyna Świtakowska 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + matkę Krystynę Rybacką w  30 dz. po śm.  

- Za + matkę Cecylię Okos, za + męża Wiktora, za ++ z rodz. Swórka – Okos 

– Kijowski, pokr. i d.op.  

- Za + brata i wujka Alfreda Kocot, który zmarł za granicą  

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

int. Jerzego i Barbary z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i wnuki  

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

Boże błog. w int. Herberta Witola z ok. 60 r. ur., za żonę Hildegardę i za 

dzieci z rodzinami  

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

int. Cecyli z ok. 85 r. ur., za męża Józefa, za córki z rodzinami  i za ++ rodz. 

Annę i Pawła Świerc, + syna Alfonsa, ++ córki Katarzynę, Elżbietę i Urszulę  

oraz za ++ mężów 

 



 Niedziela 1. 05. 2016 – VI Niedziela Wielkanocy 

I Komunia Święta  
8. 00 Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin i za + ojca Jana oraz pokr. 

10. 30 W int. naszych dzieci I-Komunijnych, za rodziców, dziadków i chrzestnych o 

wszelkie potrzebne łaski 

15. 30 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców, teściów, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek święto św. Marka – Msza św. o godz. 7.00 z procesją o 

dobre urodzaje  

2. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

3. W piątek święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy  

4. Podziękowanie za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na malowanie 

naszego kościoła   

5. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek – kwestę przed kościołem na Kościół 

Katolicki i uciemiężony lud  na Ukrainie. Zebrano tydzień temu 926 PLN i 

82 GR  

6. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

7. W niedzielę 1 maja w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny – ks. Bp. 

serdecznie zaprasza na to diecezjalne wydarzenie  

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy maj MIESIĄC MARYJNY. 

Zapraszam na nabożeństwo majowe każdego dnia o godz. 17.30 – przed 

wieczorną Mszą św.  

9. Rocznica I-Komunii św. dla klas IV będzie miała miejsce 15 maja o 10.30 

 

  

Patron tygodnia – św. Jerzy 

 Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IVw). Pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). 

Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne 

dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik 

wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). 

Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia 

ofiary bóstwom rzymskim (305?). Poddano go okrutnym i długim męczarniom - 

według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. M.in przybijano go do krzyża, 

torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny 

Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród 

tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano 



tytuł Wielkiego Męczennika. Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy 

krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: 

Anglia, Holandia, Niemcy Szwecja, Litwa, Bośnia; archidiecezja białostocka, 

wileńska, diecezja pińska; m. in. miasta: Ferrara, Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego 

powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. 

Stał się patronem rycerzy żołnierzy ludzi mających związek z bronią i walką - 

rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, także 

rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii oraz w chorobach 

skóry trądu. 

 

W IKONOGRAFII Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu 

zabijający smoka. 

Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew 

lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m. in. przedmioty jego 

męki - gwoździe, kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity. 

Humor 

Mama daje ostatnie zalecenia córeczce przed wyjściem do kościoła i upewnia się: 
- A dlaczego w kościele musimy zachowywać się cicho? 
- Bo są tam ludzie, którzy śpią. 

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi: 
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy cały świat! 
Na to mąż odpowiada: 
- Ten, czy tamten? 

Proboszcz do początkującego wikarego: 
- Przecież temu człowiekowi, który w zeszłym tygodniu do Księdza przyszedł, 
niesamowicie się polepszyło - chodzi cały w skowronkach - dlaczego więc Ksiądz jest 
taki zdenerwowany? 
- Bo nie mam pojęcia, Proboszczu, co mu pomogło. 

Mąż do żony: 
- Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty! 
- Ty beze mnie to z niczym byś sobie nie poradził! Herbata jest w apteczce, w puszce 
po kakao, z nalepką sól. 

Na górskiej drodze doszło do wypadku autokaru. 
Policjant po przybyciu na miejsce pyta siedzącego w pobliżu Bacę 
- Jak się to stało? 
- Widzicie Panie to drzewo? - pyta Baca Policjanta 
- No widzę. 
- A Kierowca nie widział! 


