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6. – 12. 05. 2019 

Niedziela Pierwszej Komunii Świętej 

 
Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze 

tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej 

ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym 

ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi 

przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. 

Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają 

do ich serc (...) Dawcę życia wiecznego. 

Św. Jan Paweł II 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 05. 2019 – św. Ap. Filipa i Jakuba 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Piotra Smolarek w I r. śm. i za ++ z tego domu 

 Wtorek 7. 05. 2019  
7. 00 Za + Edmunda Szymańskiego, jego ++ rodziców, braci i rodzeństwo 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 W rocznice śmierci śp. mamy Anny, ojca Serafina i brata Walerego oraz 

za dusze czyśćcowe 

18. 30 Spotkanie dla III kl.Gimnazjum 

 Środa 8. 05. 2019 – św. Stanisława, bpa i m. – głównego patrona 

Polski 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, synów Konrada i Oswalda, synową  

Marię oraz krewnych z rodzin Smandzik – Jagosz 

 Czwartek 9. 05. 2019  
8. 30 Różaniec z młode pokolenie 

9. 00 - Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Michała z ok. 40 r. ur.  

- Do B.Op. MBF z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.  

rodz. Okos 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Józefa Kurc, za ++ rodziców, brata Joachima, za rodz. Matysek i pokr. 

 Piątek 10. 05. 2019  
7. 00 Za + Józefa Broll w dniu urodzin, za ++ rodziców i teściów 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Jana Okos w 25 r. śm., za ++ 

rodziców, teściów, + Elfrydę Lyra i ++ z pokr. 

 Sobota 11. 05. 2019  
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Jadwigę i Józefa Loch, ich rodziców, rodzeństwo oraz d.op.  

- Za ++ Teklę i Rocha Staś, ich rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- Za + męża i ojca Huberta Anderwald, ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Niedziela 12. 05. 2019 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jana Wieszala, za żonę Marię i za dzieci z rodzinami 

10. 30 - Do Chrystusa Eucharystycznego w int. dzieci z kl.IV, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych, za bliskich i dalszych krewnych  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Tymona Sowiak, za rodziców, 

dziadków, brata, chrzestnych i za całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo  



16. 30 -Za + Krzysztofa Rappel w 24 r. śm., za ++ z rodz. Rappel – Fedyszyn  

- Za + Józefa Drej w rocznicę śm., za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, 

ciocie Janinę, Wandę i Emilię oraz d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

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

17.30  

2. Dzieci z kl. III przeżywające tzw. BIAŁY TYDZIEŃ uczestniczą w 

nabożeństwach majowych i we Mszy św. wieczornej każdego dnia do soboty 

włącznie  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w poniedziałek św. Filipa i Jakuba, w 

środę  św. Stanisława, głównego patrona Polski  

4. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza (12.05). Rozpoczyna się 56 

Światowy Tydzień Modlitw o powołania  

5. Góra św. Anny – pielgrzymki sobota ( 11.05) rowerzystów, niedziela  (12.05) 

strażaków  

6. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru  

7. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

8. W sobotę o 9.00 spowiedź chłopców z kl. IV, a o 9.30 spowiedź dziewcząt z kl. 

IV. Zaleca się aby rodzice dzieci przeżywających rocznicę Komunii św. także 

przystąpili do spowiedzi św.  

9. W niedzielę (12.05)  zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej  

10. Uczniowie z III kl. Gimnazjum przyjmą sakrament bierzmowania dnia 14 maja 

br. w Par. MBNP. w Nowej Wsi Królewskiej o godz. 16.30 z rąk ks. Bp. Pawła 

Stobrawy 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 

razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 

Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę 

łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do 

łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to 

był Jezus. 

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 



Odpowiedzieli Mu: «Nie». 

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili 

więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon 

Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem 

prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, 

ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około 

dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. 

Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł 

Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu 

trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: 

«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty 

jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – 

podobnie i rybę. 

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego: «Paś baranki moje». 

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie?» 

Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego: «Paś owce moje». 

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do 

Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 

opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». 

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, 

rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 


