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30. 04. – 6. 05 2018 

V Niedziela Wielkanocy 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 

Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi 

owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, 

które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie 

jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym 

krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 

przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa 

we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i 

wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to 

proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, 

że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

 

Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 04. 2018 – św. Piusa V, pap. 

18. 00 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców i teściów oraz d.op. 

 Wtorek 1. 05. 2018 – św. Józefa, rzemieślnika – Święto Pracy 
9. 00 Za + Jadwigę Świerc w I r. śm., za męża Antoniego i za ++ z pokr. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 - Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin, za + męża Jana Kondziela i za 

pokr.  



- Za + Bogusławę Karwata i o Boże błog. dla Czesława, Tomka, Roberta i 

Marty 

 Środa 2. 05. 2018 – św. Atanazego, bpa i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do B.Op. MBNP, Matki Boskiej Fatimskiej w int. żyjących z rodziny Witola 

18. 30 Spotkanie dzieci I–Komunijnych 

 Czwartek 3. 05. 2018 – NMP Królowej Polski, głównej patronki 

Polski – Uroczystość – I czw. m-ca 
7. 00 Za + Alojzego Warwas w dniu urodzin, za + żonę Agnieszkę, za ++ z rodz. i 

pokr. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania kapłańskie i zakonne  

- Przez wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny Królowej Polski w intencji 

naszej Ojczyzny  

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

int. Agnieszki i Marcina w 10 r. ślubu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ dziadków Zofię i Jana Szywalskich, ich synów Huberta i Pawła, córki 

Gertrudę, Elżbietę i Annę oraz za wszystkich ++ krewnych 

 Piątek 4. 05. 2018 – św. Floriana, m. – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św.m za Chorych i 

Dobrodziejów Kościoła 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Barbarę Glensk w rocznicę śm., 

za ++ rodziców, za + brata Jana, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 5. 05. 2018  - św. Stanisława Kazimierczyka – I sob. m-ca 
7. 00 - Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za + Edmunda Szymański w 5 r. śm., jego rodziców, braci, siostry i 

rodzeństwo 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

9. 00 Spowiedź dla chłopców z klas komunijnych 

12. 00 Różaniec za Kościół, za Ojca św. i prześladowanych chrześcijan 

15. 00 Spowiedź dla dziewcząt z klas komunijnych 

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 zdrowie i Boże błog. w int. 

Ilony z ok. 40 r. ur., za męża Krzysztofa, za rodziców i calą rodzinę  

- Za + ojca Zenona Chlebowski w rocznicę śm., za ++ żony Annę i Lucję, za 

++ z rodz. Chlebowski – Smolin – Horbowy i pokr.  

- Za ++ Cecylię i Adama Bąk, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Teodora i Ingeborg Bednorz, za ++ z rodz. Bednorz – Franke  

- Za Marię Kleverbeck w 2 r. śm., za jej mężów, pokr. i d.op.  



- Za + Marię Stach w rocznicę śm., za + męża Franciszka, za ++ szwagierki  

Martę i Marię, za ++ rodziców, teściów, za + siostrę Annę Danisz i pokr.  

- Za + męża Herberta Wolek, ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych  

- Za + syna Krzysztofa Zajączkowskiego w 6 r. śm. oraz babcię Mariannę  

- Za + Alfonsa Gregorczyk, rodziców, teściów Jagusch, za Gintera Jagusch i 

Urszulę Hager  

- Za ++ rodz. Henryka i Agnieszkę Karbowniok, za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + Barbarę Kaliciak zd. Marciniak w 30 dz. po śm.  

- Za + Rozwinę Szaforz w 10 r śm., za męża Wiktora, rodziców z obu stron, 

pokr. i d.op.  

- Za + Cecylię Kacuba w I r. śm., męża Stefana, za ++ z rodz. Kacuba–Joszko  

 Niedziela 6. 05. 2018 – VI Niedziela Wielkanocy – I Komunia Św. 
8. 00 Za ++ Artura i Bogdana Jasińskich, Bożenę Kupis, za ++ z rodzin Jasińskich – 

Opalskich - Lipnickich - Majewskich - Stępień - Kupis i za + ks. Franciszka 

Wieczorka 

10. 30 W int. dzieci I- Komunijnych, za Rodziców, Dziadków, Chrzestnych i Gości 

prosząc o łaski od Jezusa Eucharystycznego 

15. 45 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I–Komunijnych 

16. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Aleksandrę Chodysz, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

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

int. Edyty Kocot z ok. 80 r. ur., za męża Stefana i za córkę z rodziną  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz w 

prezbiterium naszego kościoła  

2. W Jemielnicy w poniedziałek (30.04) Diecezjalne czuwanie dla Młodzieży, a we 

Wtorek (01.05) Diecezjalne Święto Rodziny – ks. Bp. zaprasza do uczestnictwa 

w tym diecezjalnym wydarzeniu  

3. W tym tygodniu wspomnienia liturgiczne: św. Józefa we wtorek, św. Atanazego 

w srodę, uroczystość NMP Królowej Polski w czwartek i św. Floriana w piątek  

4. Przeżywamy też pierwszy tydzień miesiąca – pierwszy czwartek, piątek i sobotę  

5. Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszam na Mszę św. pierwszopiątkową  

6. Odwiedziny Chorych w piątek od godz. 9.00  

7. W sobotę 5 maja w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi Śląskiej w 

Opolu święcenia diakonatu. Polecajmy ich Bogu w modlitwie  

8. Rozpoczynamy we wtorek maj – miesiąc maryjny. Zapraszam na nabożeństwa 

majowe  

9. Zaprasza się kibiców we wtorek 1 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Czarnymi Otmuchów 



Patron tygodnia – św. Józef 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana 

Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie 

posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z 

Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie 

się usunąć. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do 

domu w Nazarecie (Mt 1-2); (Mt 13,55); (Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o 

spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu 

Dziecięciu imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z 

Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni 

Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim 

Jezusem do Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem 

nauczania publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła 

wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i 

wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów 

krajów: Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, 

miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, 

drwali, rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, 

uciekinierów. Patron dobrej śmierci. 

W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w 

dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; 

bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, 

winorośl. 

Humor 

Jasiu mówi do ojca:  
- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.  
- Co masz na myśli, mówiąc "małe"?  
- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 

Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna awanturę i wymownie pokazuje palcem na 
zegarek. Na co facet:  
- Wielkie halo! Zegarek! Jak mój ojciec wracał do domu, to matka na kalendarz 
pokazywała! 

Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT.  
Urzędniczka sprawdza i mówi:  
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani podpisu  
- Ale jak ja mam się podpisać?  
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.  
Babcia bierze długopis i pisze:  
- Całuję gorąco, babcia Aniela. 


