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V Niedziela Wielkanocna  

Ewangelia wg św. Jana  
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 15. 05. 2017 – św. Zofii 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fat. o zdrowie i Boże błog., z podz. za odebrane łaski 

za wszystkich żyjących w pew. intencji 

 Wtorek 16. 05. 2017 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i M. – Patrona 

Polski 
7. 00 Do MBU Chorych, św. Kamila i św. Rity o szczęśliwą operację w int. Michała 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + matkę Annę Passoń, męża Wilhelma, córkę Elfrydę, zięcia Edwarda, 

Pawła Ciechanowskiego, ++ krewnych i za ++ Kapłanów 

 Środa 17. 05. 2017  
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Henryka Bodora, jego + żonę Teresę, rodziców, rodzeństwo, krewnych i 

d.op. 

 Czwartek 18. 05. 2017 – św. Jana, pap. i M. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O zdrowie i wytrwanie w cierpieniu w pew. int.   

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Jana Kowol, jego ++ rodziców, teściów, brata Alfonsa, żonę Krystynę, 

++ siostry Katarzynę i Marię, męża Konrada Smandzik, za ++ rodz. 

Piechaczek i d.op. 

 Piątek 19. 05. 2017 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + ojca Jerzego Pietruszka, 

jego + żonę Ernę, za ++ z rodz. Pietruszka – Kurpierz i d.op. 

 Sobota 20. 05. 2017  - św. Bernardyna ze Sieny, kapł. 
14. 00 Ślub i Msza św. Irena Mazur i Łukasz Galli 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i w int. całej rodziny  

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

zdrowie i Boże błog. w int. Eleonory z ok. 55 r. ur., za męża i dzieci z 

rodzinami  

- Za + męża Czesława Wierzbickiego w 15 r. śm., córkę Barbarę i rodz. z obu 

stron  

- Za + Urszulę Perszeid i dusze czyśćcowe  

- Za + Hildegardę Baron w 30 dz. po śm. 

 

 



 Niedziela 21. 05. 2017 – VI Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za + Erykę Hinke, jej rodziców, za + Martę Witola, za ++  rodz. Grüner – 

Kopiec 

10. 30 - Za + Jerzego Węcławowicz, ++ rodziców, brata, bratową, pokr. i d.op.  

- Dz. błag. w int. Nowożeńców Ireny i Łukasza, za rodziców, rodzeństwo, 

dziadków, chrzestnych i gości o Boże błog. w rodz. Mazur – Galli  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Stotko i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 - Za ++ rodz. Rozalię i Franciszka Olender, za ++ dziadków z obu stron, pokr. 

i dusze czyśćcowe 

- Za + Magdalenę Neudek w dniu jej 81 urodzin 

- Za + męża i ojca Andrzeja Wuchowicz w 6 r. śm., ++ rodziców oraz matkę 

Anastazję Walecko 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe – serdecznie zapraszam  

2. Bóg  zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem wyznaczoną na 

remont katedry opolskiej  

3. W piątek święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski  

4. Wszystkim Czcicielom Matki Boskiej Fatimskiej serdeczne podziękowania za 

bardzo liczny udział w nabożeństwie fatimskim  

5. Pielgrzymki na Górze św. Anny: w sobotę (20 maja) dzieła modlitwy w int. 

kapłanów „Oremus”,  w niedzielę (21maja) górników, skalników i zakładów 

cementowo- wapienniczych  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

7. W czwartek 18 maja br. po nabożeństwie majowym i Mszy św. wieczornej 

będzie prezentacja ksiązki „Opolszczyzna w wielu smakach 2” autorstwa ks. 

prof. Andrzeja Hanicha, proboszcza Prószkowskiej Parafii, który przyjedzie do 

nas i osobiście ją zaprezentuje. W imieniu Autora i własnym serdecznie 

zapraszam 

 

Patron 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. 

Pierwszy list św. Piotra 2,4-9.  
Najmilsi:  
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez 
ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 
wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez 
Jezusa Chrystusa. 
To bowiem zawiera się w Piśmie: "Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony". 
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, 
który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - 
obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 
przeznaczeni. 
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który 
was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. 

Humor 

Punk Franek radzi się swojej dziewczyny: 

- Powiedz, co mam robić? Uprałem skarpetki i tak mi się zbiegły, że nie wchodzą na 

moje nogi.  

- Powinieneś umyć również nogi! 

Spotykają się dwaj koledzy. 

- Słyszałem, że wczoraj był u ciebie w domu pożar? 

- Eee, nie ma o czym mówić. Przyjechali strażacy, przestraszyli się ognia i odjechali... 

Dwaj sąsiedzi rozmawiają przez ogrodzenie: 

- Bardzo przepraszam za moje kury, które wydziobały wszystkie nasiona pańskich 

kwiatów. 

- Ależ to drobiazg, to ja przepraszam za psa który wydusił panu te kury. 

- Nie ma o czym mówić, żona rozjechała go przecież samochodem. 

- Tak wiem, podziurawiłem w nim opony... 


