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8. – 14. 05. 2017 

IV Niedziela Wielkanocna  

I Komunia Święta 

 

Kiedy serduszko Twe drży, 

Jak świeca trzymana w ręku, 

Kiedy pierwszy raz poczujesz 

Białego opłatka smak, 

Zapamiętaj, że Komunia Święta 

To szczególny miłości Bożej znak. 

http://www.prezenty-i-zyczenia.pl/Tag/1,Pierwsza-Komunia


Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 05. 2017 – św. Stanisława, bpa i M. – 
Głównego Patrona Polski 

16. 30 UDZIELANIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII 

GRUDZICE 

18. 30 Nabożeństwo  majowe 

19. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię, rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych 

 Wtorek 9. 05. 2017  
7. 00 Za ++ rodz. Stanisławę i Mieczysława Wojtkowskich, pokr. i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Lorenza Sbilut, żonę Zofię, córkę, pięciu synów, dwie synowe, za ++ z 

rodz. Sbilut - Kurek, pokr. i d.op. 

 Środa 10. 05. 2017  
7. 00 Za + męża Józefa Broll, jego rodziców i teściów 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Huberta  Szywalski, jego ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych 

 Czwartek 11. 05. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Klyszcz, + siostrę Helenę, za ++ 

krewnych z rodziny Walerus – Klyszcz 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + męża i ojca Huberta Anderwald w rocznicę śmierci, ++ braci, rodziców i 

rodzeństwo 

 Piątek 12. 05. 2017  - św. męczenników Nereusza, Achillesa i 

Pankracego 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Jana z ok. urodzin, za żonę i za córki z rodzinami 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + męża Jana Okos, za siostrę 

Elfrydę, za ++ rodziców i teściów, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

18. 30 Katecheza dzieci z klas IV z ok. I rocznicy Komunii św. 

 Sobota 13. 05. 2017  - Najświętszej Panny z Fatimy 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

10. 00 Spowiedź dla klas IV z ok. pierwszej rocznicy Komunii św. 

13. 00 Ślub i Msza św. Marek Pach i Bogumiła Ochwat 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci Lilianę i Wiktora Mikoda, za 

rodziców, rodzeństwo, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za + Marię Janeczek w 25 r. śm., za + ojca Zygmunta, za + Jana Pydych, za 



++ z pokr. i d.op.  

- Za + brata Józefa Bigiel,  ++ rodziców, + bratową i za dusze w czyśćcu 

cierpiące  

- Za + Janusza Cierpisz  w I r. śm.  

- Za + Krzysztofa Rappel w 22 r. śm., za ++ rodz. Rappel - Fedyszyn i pokr.  

- Za + Marię Klervebeck w I r. śm., za jej ++ mężów, rodziców, rodzeństwo i 

d.op.  

- Za + Zofię Herman w 13 r. śm. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  DO MATKI  BOSKIEJ  FATIMSKIEJ 

 Niedziela 14. 05. 2017 – V Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za + Katarzynę Kowol, + siostrę Marię, braci Jana i Alfonsa, za ++ Marię i 

Romana Piechaczek, pokr. i d.op. 

10. 30 - W int. dzieci z kl. IV przeżywających rocznicę I-Komunii św., za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i krewnych  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Urszuli Krupa z ok. urodzin, za męża Gerarda oraz za dzieci z 

rodzinami  

- Za ++ Kingę i Edmunda, poległego Bernarda Marny, za ++ dziadków Marię 

i Piotra Marny 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Z podziękowaniem za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą w int. Rity i Helmuta 

Schiekierka w rocznicę ślubu i za dzieci z rodzinami   

Pozostałe ogłoszenia 

1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy Dzień Modlitw o 
Powołania, rozpoczynający Tydzień Modlitw o powołania do Służby w Kościele  

2. Każdego dnia o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe – serdecznie zapraszam  
3. W tym  tygodniu przypadają: w poniedziałek św. Stanisława głównego Patrona 

Polski, w sobotę wspomnienie MB Fatimskiej, które rozpoczyna obchody 100-
lecia objawień. Zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00  

4. Nasza młodzież z III klas Gimnazjum będzie przyjmować sakrament 
bierzmowania w Parafii Grudzice dnia 8 maja o godz.16.30  

5. Na Górze św. Anny pielgrzymki: w sobotę (13 maja) rowerzystów a w niedzielę 
(14  maja) hodowców koni i zaprzęgów konnych  

6. Kolekta dzisiejszej niedzieli (7 maja) jest przeznaczona na Seminarium 
Duchowne, a w przyszłą niedzielę (14 maja) zbiórka do puszek przed kościołem 
na remont katedry opolskiej  

7. Dnia 9 maja w godzinach południowych będzie zbiórka zużytego sprzętu  
elektronicznego i elektrycznego (przed naszym kościołem wzorem lat ubiegłych) 
na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Projekt ten ma pomóc w budowie szkół, 
studni i szpitali w krajach misyjnych. Więcej wiadomości na ten temat znajduje 
się w gablotce. Serdecznie zapraszam do włączenia się do tej akcji 

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 
9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 7 maja o godz. 14.00 na mecz pomiędzy 

Groszmalem a Tęczą Szymiszów 



 

Ewangelia wg św. Jana  
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do 

owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 

Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu 

i wyprowadza je. 

A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ 

głos jego znają. 

Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu 

obcych». 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja 

jestem bramą owiec. 

Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały 

ich owce. 

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i 

wyjdzie, i znajdzie paszę. 

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 

aby owce miały życie i miały je w obfitości». 
 

Patron tygodnia – św. Nereusz i Achilles 

Według św. Damazego papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, 
którzy przyjęli chrześcijaństwo i porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za 
wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina. Uszkodzona płaskorzeźba 
przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wizerunkiem męczeństwa. 
      Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii 
Domiceli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza 
Klemensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza 
Domicjana Flawia zostala wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem 
umęczona wraz z Nereuszem i Achillesem. 

Humor 

Żona pokazuje mężowi magazyn mody z najnowszymi modelami zimowymi i mówi: 

- Chciałabym mieć takie futro... 

Mąż: 

- To jedz karmę dla kotów... 

Policjanci z drogówki są jak małe dzieci. Przejeżdżając obok nich zawsze należy 

zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jeden z nich wybiegnie na ulicę, trzymając w 

ręku lizaka. 


