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13. – 19. 05. 2019 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział: 

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 

dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i 

Ojciec jedno jesteśmy». 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii 

Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i 

pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 

się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy 

Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co 

mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw 

wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, 

zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością 

dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”». 

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do 

życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, 

wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, 

strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i 

Ducha Świętego. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 05. 2019 – NMP z Fatimy 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

17. 00 Spowiedż kandydatów do bierzmowania 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Martę Stach w rocznicę śm., + siostrę Marię, + brata Franciszka, żonę 

Marię, za ++ rodziców  oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz i pokr. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek) 

 Wtorek 14. 05. 2019 – św. Macieja, Apostoła - Święto 
16. 30 UDZIELANIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NASZEJ 

MŁODZIEŻY Z III KLASY GIMNAZJUM W PARAFII MBNP W  

NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ 

18. 30 Nabożeństwo majowe 

19. 00 Za + Lorenza Sbielut w rocznicę śm., za żonę Zofię, + córkę, pięciu 

synów, dwie synowe, ++ rodziców i teściów 

 Środa 15. 05. 2019 – św. Zofii 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF w int. Rity i Helmuta Siekierka z ok. 63 r. ślubu, za 

dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki oraz za całą rodzinę 

 Czwartek 16. 05. 2019 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i m. – patrona 

Polski 
8. 30 Różaniec z młode pokolenie 

9. 00 - Za + matkę Annę Pasoń, męża Wilhelma, córkę Elfrydę, dwóch zięciów 

Edwarda i Huberta, dziadków i za ++ z pokr.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w pew. int., za dzieci 

z rodzinami, za Marzenkę, Magdę i Julię oraz prawnuczkę Martynkę 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

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

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

Piechaczek - Świerc i d.op. 

 Piątek 17. 05. 2019  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

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

żonę Ernę oraz  za ++ z rodz. Pietruszka - Kurpierz i dusze czyśćcowe 

 Sobota 18. 05. 2019 – św. Jana I, papieża i m. 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

- Za + syna Piotra Warwas w 3 r. śm., za ++ rodz. Marię i Teodora Okos oraz 

++ z rodz. 



 Niedziela 19. 05. 2019 – V Niedziela Wielkanocna 
8. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada, za + Oswalda Smandzik, Karola 

Matysek, oraz Jana, Krystynę i Alfonsa Kowol oraz pokr. 

10. 30 Za + męża Gerharda Kurpiers, jego braci Huberta i Jerzego, rodziców, teściów 

i pokr. 

12. 00 Msza św. w int. nowożeńców Justyny i Łukasza Kijak oraz za rodziny 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 - Za + Jerzego Węcławowicz, jego rodziców, brata i bratową  

- Za + Janusza Cierpisz w 3 r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

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

17.30  

2. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy Dzień Modlitw o 

Powołania, rozpoczynający 56 Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w 

kościele  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Macieja Apostoła (wtorek) 

święto, św. Andrzeja Boboli, patrona Polski (czwartek)  

4. W poniedziałek (13.05) wspomnienie MB Fatimskiej, zapraszam na Mszę św. o 

godz. 7.00 za Czcicieli i na uroczyste NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE o godz. 

20.00  

5. Góra św. Anny – pielgrzymki sobota (18.05) dzieła modlitwy w int. kapłanów 

„Oremus”, niedziela (19.05) miłośników koni i zaprzęgów konnych  

6. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru 

7. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

8. Dziś (12.05) zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej  

9. 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  

10. We wtorek ze względu na bierzmowanie Majówka i Msza św. wieczorna o 

godzinę póżniej o 18.30 Majówka a o 19.00 Msza św. 

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i 

wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 



I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 

opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w 

Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie 

namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce 

ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich 

do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu». 

Patron tygodnia – św. Zofia 
Greckie imię Zofia znaczy tyle, co "mądrość". W IV w. Konstantyn I Wielki wystawił 

w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI cesarz 

Justynian (+ 565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych 

świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej 

Mądrości Bożej) spopularyzowała imię Zofii. 

Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej 

kult był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo późne (wiek VII i VIII) i podają tak 

nieraz sprzeczne informacje, że trudno z nich coś pewnego wydobyć. Według tych 

tekstów Zofia miała mieszkać w Rzymie w II w. za czasów Hadriana I. Była wdową i 

miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość). Dziewczynki miały 

mieć odpowiednio 12, 10 i 9 lat. Namiestnik Antioch wezwał Świętą, by złożyła ofiarę 

kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy Zofia stanowczo odmówiła, wyprowadzono 

jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie załamało to 

wszakże bohaterskiej matki. Owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do 

wytrwania. Namiestnik, zdumiony takim męstwem, miał pozostawić Zofię przy życiu. 

Ta jednak zmarła z boleści za córkami na ich grobie. 

Inna wersja wspomina, że Zofia miała pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść 

wraz z córkami męczeńską śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie 

do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie. Ze wszystkich opisów jedno wydaje się 

pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza 

nas w tym kult Zofii, bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na 

Zachodzie. Dalszy rozwój jej kultu miał miejsce w połowie VII w. z chwilą 

sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu 

papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie wszystkich męczennic znajdują się w krypcie 

kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana bywa 

w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki. 

 

W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei 

i Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Mają często korony na głowach, a także 

miecze w dłoniach. 


