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27. 05. – 2. 06. 2019 

VI Niedziela Wielkanocna 

Dzień Matki 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 

przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 

zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 

posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 

Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że 

idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 

stanie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 05. 2019 – św. Augustyna z Canterbury -  

I Dzień Krzyżowy 
7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych Rolników i 

wszystkich pracujących na roli (z procesją błagalną wokół kościoła) 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Alfreda Dittrych w 30 dz. po śm., za ++ rodz. Józefa i Annę, pokr. i d.op. 

 Wtorek 28. 05. 2019 – II Dzień Krzyżowy 

7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych Rolników i 

wszystkich pracujących na roli (z procesją błagalną wokół kościoła) 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do BOp.MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Orlik i za dzieci z rodzinami 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. VIII 

 Środa 29. 05. 2019 – św. Urszuli Ledóchowskiej -  

III Dzień Krzyżowy 

7. 00 O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych Rolników i 

wszystkich pracujących na roli (z procesją błagalną wokół kościoła) 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Konrada Kurc, ich ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 30. 05. 2019  

8. 30 Różaniec z młode pokolenie 

9. 00 Za + Janinę Raba – od koleżanek i kolegów z Domu Dziennego Pobytu nad 

Odrą 

13. 00 Ślub i Msza św. Magdalena Danowska i Łukasz Sopa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Kurc, męża Jana, synów Joachima i Józefa oraz za ++ z rodz. Kurc 

- Bregula 

 Piątek 31. 05. 2019 – Nawiedzenie NMP - święto 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MLODZIEŻOWA  Za ++ Alojzego i Martę 

Salzburg, Marię i Konrada Smandzik, ich rodziców i rodzeństwo 

 Sobota 1. 06. 2019 – św. Justyna m. – Dzień Dziecka – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

naszego kościoła i w int. wszystkich naszych Chorych 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 ć 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Z okazji Dnia Dziecka w int. naszych dzieci z pr. o Boże błogosławieństwo  



- W intencji Mikołaja z ok. urodzin  

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

Przemysława z ok. 25 r. ur., za rodziców, dziadków i za całą rodzinę   

- Za + Annę Janikula w rocznicę śm., za + męża Jana, pokr.z obu str. i d.op. 

 Niedziela 2. 06. 2019 – Wniebowstąpienie Pańskie - Uroczystość 

8. 00 Dz. błag. w int. rodz. Stelmaszczyk, za ++ rodz. Anastazję i Stanisława 

Stelmaszczyk, za + Irenę Adamczyk i d.op. 

10. 30 Za + Rajmunda Laxy w I r. śm., w int. Benedykta z ok. 65 r. ur. i za ++ rodz. 

oraz za + teściową Teresę 

16. 00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Franciszka Matuszek, za ++ rodziców, teściów Datko i całe pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 

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

17.30  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży 

naszego kościoła  

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym 

tygodniu przypadają dni modlitw o dobre urodzaje (poniedziałek - środa) tzw. 

DNI KRZYŻOWE. W tych dniach rano w czasie Mszy św. procesja błagalna do 

krzyża  

4. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Urszuli Ledóchowskiej (środa), 

święto Nawiedzenia NMP (piątek), św. Justyna (sobota)  

5. W tym tygodniu  przypada pierwsza sobota miesiąca i Dzień Dziecka. Zachęcam  

nasze dzieci starsze i młodsze do udziału we Mszy św. w soboto godz. 18.00  

6. Na Górze św. Anny pielgrzymka: (1.06) osób konsekrowanych, (2.06) 

mniejszości narodowych  

7. Za tydzień kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne, oraz zbiórka do puszek na 

Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie  

8. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru  

9. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów 

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 

Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 

światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości 

kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – 

dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów 

Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i 



od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich 

dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz 

Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 

oświetliła, a jego lampą – Baranek. 

Patron tygodnia – św. Urszula Ledóchowska 
Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica. Urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło 

Wiednia. Miała na imię Julia Maria. W 1883 roku wraz z bliskimi przenosi się do 

nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia 

dziewczyna wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje zakonne imię 

Urszula. Zajmuje się młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz 

nauczycielki. W 1904 roku zostaje przełożoną. W 1907 roku wyjeżdża do pracy 

dydaktycznej w Petersburgu. Następnie przenosi się do Finlandii, gdzie otwiera 

gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołuje w krajach 

skandynawskich, wygłasza odczyty o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych 

polskich dzieci. W roku 1920 wraca do Polski. Osiedla się w Pniewach koło Poznania, 

gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - zakłada zgromadzenie 

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. urszulanki szare. Całe jej życie było 

ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi i ojczyźnie. 

Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 

1983 roku w Poznaniu, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana. 

W IKONOGRAFII przedstawiana jest Św. Urszula w szarym zakonnym habicie. 

Humor 

Małżeństwo uznało, że wydatki domowe są zbyt wysokie i usiadło razem do 

przeglądania rachunków: 

- O! Popatrz Zygmunt, dwie stówy na piwo! 

- No tak ... Ale tu trzy stówki na kosmetyki! 

- Zygmunt, przecież muszę dla ciebie pięknie wyglądać! 

- Ale nie wyglądasz i dlatego tyle idzie na piwo! 

Była żona dowiedziała się, że jej były mąż żeni się z młodą sąsiadką. Zemściła się po 

kobiecemu: wyszła za jej owdowiałego ojca i została jego teściową. 

Za dużo nigdy o sobie nie mów, bo w zazdrości ślepy zaczyna widzieć a głuchy 

zaczyna słyszeć. 


