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29. 04. – 5. 05. 2019 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 

były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 

palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 04. 2019  

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

 Wtorek 30. 04. 2019 – św. Piusa, papieża 

12. 00 Ślub i Msza św. Monika Laxy i Damian Bernat 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Mirosławy Haba z ok. urodzin, za męża 
Romana oraz za dzieci z pr. o zdrowie i Boże błog. 

18. 30 Spotkanie dla III kl. Gimnazjum 

 Środa 1. 05. 2019 – św. Józefa, rzemieślnika – Święto Pracy 
9. 00 Za + Teodora Wójcik, jego ++ rodziców, rodzeństwo oraz teściów Gertrudę i 

Pawła Hyla, za córkę Różę i ++ krewnych 

12. 00 Dz. błag.do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Marka Dubiel, za żonę Urszulę i za dzieci z wnukami 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Kondziela w dniu urodzin, za + męża Jana, za ++ z pokr. i d.op. 

 Czwartek 2. 05. 2019 – św. Atanazego, bpa i dra K. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec z młode pokolenie 

9. 00 - Za + Piotra Świerc w rocznicę śm., ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokr. 
- O nowe powołania do służby Bożej 

15. 00 - Za + Zofię Dubiel w 30 dz. po śm. i za + ojca Edwarda  
- Za wszystkich zmarłych z rodz. Dubiel – Łacny - od rodz. Łacnych z 
Jarnołtówka 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Józefa z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 
błog. w pew. int. 

 Piątek 3. 05. 2019 – NMP Królowej Polski – Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja – I pt m-ca 

7. 00 - Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 
kościoła  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Anny Respondek z ok. 70 r. ur., za syna Andrzeja z ok. 50 r. ur. i za + 
męża Pawła 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za odebrane łaski, z pr. o 
zdrowie i Boże błog. w int. Edyty i Józefa  z ok. 40 rocznicy ślubu, za dzieci z 
rodzinami i za ++ rodziców 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ z rodzin Szywalski - Okos - Ochota - Kasperek - Datko – Matuszek - 
Widera i d.op. 

 Sobota 4. 05. 2019 – św. Floriana, m. – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP za czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. i za nasze rodziny  

- Za + Krystynę Kowol, + siostrę Marię, braci Jana i Alfonsa, ++ Marię i 
Romana Piechaczek 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca Św. i za prześladowanych Chrześcijan 



17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  
- Za + Barbarę Glensk w rocznicę śm., za ++ rodziców i + brata Jana  
- Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, ++ teściów Józefa i Zofię Budny, za 
++ rodz. i pokr. z obu stron i dusze czyśćcowe  
- Za + Marię Stach w rocznicę śm., + męża Franciszka, ++ szwagierki Martę i 
Marię, za ++ rodziców, teściów, za + siostrę Annę Danisz i za ++ z pokr.  
- Za + męża Antoniego Nogosek w 20 r. śm., za jego ++ rodziców, teściów, 
dwóch szwagrów Alfonsa i Piotra, za ++ z rodz. Nogosek – Loch, pokr. i d.op.  
- Z podz. za łaski w pew. int. z ok. urodzin 

 Niedziela 5. 05. 2019 – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
8. 00 Za ++ rodz. Julię i Piotra Kornek, dwóch synów, dwie synowe i zięcia 

Gerharda Miemiec 

10. 30 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. dzieci komunijnych, za rodziców, 
dziadków, chrzestnych oraz za bliskich i dalszych krewnych 

15. 30 Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 
w int. Renaty i Rajnarda Siekierka z ok. 35 r. ślubu, za córki z rodzinami, 
wnuki, rodziców i za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Szymaniec oraz brata 
Rudolfa 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Caritas Diecezji Opolskiej i za 

kolektę parafialną na remont wieży. Wpłynęło 5 026 Zł, 30 Gr oraz 19 Euro i 70 

Centów  

2. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii św.  

3. W tym tygodniu wspomnienie: w czwartek św. Atanazego, w piątek uroczystość 

NMP Królowej Polski a w sobotę św. Floriana  

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

5. W Jemielnicy we wtorek (30.IV.) Diecezjalne czuwanie dla Młodzieży a w 

środę  (1.V.) Diecezjalne Święto Rodziny połączone z Emaus Kapłańskim  

6. W sobotę (4.V.) w kościele seminaryjno–akademickim pw. św. Jadwigi 

święcenia diakonatu. Pamiętajmy o kandydatach do kapłaństwa w naszej 

modlitwie  

7. Kolekta z niedzieli 5 maja jest wyznaczona na Kurię i Seminarium Duchowne 

oraz inne instytucje diecezjalne  

8. W miesiącu maju zapraszam na nabożeństwa majowe każdego dnia o godz. 

17.30  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 28 kwietnia o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Burzą Kosorowice 

 



Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się 
do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet 
przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i 
noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 
sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych 
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. 
Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby 
trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, 
Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei». 
I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem 
siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna 
Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym 
pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie 
prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 
Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać». 

Patron tygodnia – św. Pius V 

Św. Pius V, papież. Ten pobożny asceta sterował "łodzią Piotrową" tuż po soborze 
trydenckim. Naprawdę nazywał się Michał Ghisleri, a urodził się 17 stycznia 1504 r. 
we włoskim Bosco. Już jako piętnastolatek przywdział habit dominikański, po 
święceniach kapłańskich wykładał filozofię i teologię, a potem był przeorem, 
prowincjałem, a wreszcie - inkwizytorem dla okręgów Como i Bergamo. w 1556 r. 
Paweł IV wyniósł go do godności biskupa diecezji Nepi i Sutri, a w następnym roku 
został kardynałem i wielkim inkwizytorem. w 1560 r. objął diecezję Mondovi w 
Piemoncie. Z inicjatywy św. Karola Boromeusza - po śmierci Piusa IV w 1566 r. - 
wybrano kardynała Ghisleri, zwanego Aleksandrinusem, kolejnym Ojcem Świętym. 
Jako Pius V zreorganizował kongregacje rzymskie, zwalczał wystawne życie 
duchownych, symonię, nepotyzm i wykroczenia przeciw celibatowi, a na biskupów i 
proboszczów nałożył obowiązek tzw. rezydencji, czyli stałego pobytu na 
administrowanym terenie. To on ustanowił św. Tomasza z Akwinu doktorem Kościoła 
i nakazał wydanie jego dzieł, a także objął patronat nad edycją Katechizmu 
Rzymskiego, mszału i brewiarza, reformując oficjalne nabożeństwo liturgiczne 
Kościoła. Ogłosił ekskomunikę królowej angielskiej Elżbiety i wspierał katolików 
francuskich w walce z kalwinistami (hugenotami). 
Jego dziełem była również Liga państw chrześcijańskich, której flota - pod berłem 
cesarza Jana Austriackiego - pokonała imperium otomańskie, w słynnej bitwie pod 
Lepanto (1571). Zwycięstwo nad Turkami skłoniło Piusa V do ustanowienia pierwszej 
niedzieli października dniem Różańca Świętego. Przez całe życie, od braciszka 
dominikańskiego, aż po najwyższą godność w Kościele, wiódł przykładne życie. 
Zmarł 1 maja 1572 r., a kanonizował go w 1712 r. Klemens XI. 


