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18. – 24. 05. 2020 

VI Niedziela Wielkanocna 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 

Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego 

świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 

Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym 

dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie».  

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i 

skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem 

opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też 

sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w 

tym mieście. 

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać 

Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w 

imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali 

Ducha Świętego. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 05. 2020 – św. Jana I, pap. i m. 
I Dzień Krzyżowy 

7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka, Izydora i Urbana o potrzebny deszcz, za 

naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błogosławieństwo w pracy i o 

dobre  urodzaje 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodz. 

Okos 

 Wtorek 19. 05. 2020 – II Dzień Krzyżowy 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka, Izydora i Urbana o potrzebny deszcz, za 

naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błogosławieństwo w pracy i o 

dobre  urodzaje 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 O nowe powołania kapłańskie, misyjne i za powołanych 

 Środa 20. 05. 2020 – św. Bernardyna ze Sieny, kapł. 

III Dzień Krzyżowy 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka, Izydora i Urbana o potrzebny deszcz, za 

naszych Rolników i Gospodarzy z pr. o Boże błogosławieństwo w pracy i o 

dobre  urodzaje 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Czarnecką, + Romana Czarneckiego, + córkę Urszulę i pokr. 

 Czwartek 21. 05. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Intencja wolna 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Helenę Hoffann i za ++ z rodz. Piechaczek 

 Piątek 22. 05. 2020 – św. Rity z Cascii, zakonnicy 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Michała Starczewskiego - od rodz. Lenartowicz 

 Sobota 23. 05. 2020  
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. i św. Katarzyny z podz. za łaski oraz z pr. o 

dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Pawła Nowak z ok. 85 r. ur., 



za żonę Wiktorię, za dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki i za całą rodzinę  

- Za + Grzegorza Bernat z ok. 50 r. ur., za + ojca Jana, za żonę Justynę, pokr i 

d.op.  

- Za + Gertrudę Obrusznik w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 24. 05. 2020 – Wniebowstąpienie Pańskie - Uroczystość 
8. 00 Intencja wolna 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Barbarę Radomską, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę z pr. o potrzebne łaski 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + męża Andrzeja Wuchowicz w 9. r. śm., za ++ rodz. Helenę i Stanisława, 

matkę Anastazję Waletzko i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie do MB Fatimskiej składam 

podziękowania za bardzo liczny udział   

2. W przyszłą niedzielę 24.V. comiesięczna kolekta parafialna na bieżące 

utrzymanie naszej Parafii i kościoła  

3. Naszych Rolników, Gospodarzy i Działkowiczów zapraszam na Msze św. z ok. 

Dni Krzyżowych. Będziemy prosić Pana Boga o deszcz, o urodzaje i o Boże 

błogosławieństwo w pracy na roli - każdego dnia o godz. 7.00  

4. W piątek 22.V. wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy – patronki w 

sprawach trudnych i beznadziejnych  

5. W miesiącu maju, czerwcu i poźniejszych miesiącach są wolne intencje mszalne, 

stąd moja prośba i zachęta byśmy, i za zmarłych, i za żyjących zamawiali sobie 

intencje mszalne, aby Wasz kapłan miał za kogo odprawiać Msze św.  

6. W przyszłą niedzielę uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, a tym 

samym kończy się dyspensa Ks. Bp. od uczestnictwa we  Mszy św. niedzielnej. 

Czyli tak jak do czasu przed pandemią na mocy Bożego Przykazania jesteśmy 

zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. (Pamiętaj abyś dzień 

święty święcił)   

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00  

8. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17.30  

9. Wszystkim Parafianom i Dobrodziejom składam podziękowania za dary 

składane na stół plebański  

10. Msze św. z naszego kościoła są transmitowane na kanale YOU TUBE 

 



Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 
Najdrożsi: 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do 

obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was 

jest. 

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 

oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 

przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – 

cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. 

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 

powołany do życia przez Ducha. 

 

Patron tygodnia: św. Rita z Cascii 

Św. Rita, wdowa, zakonnica, jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. 

Urodziła się około 1380 roku w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko 

Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek 

był nieudany. Porywczy brutalny mąż był powodem jej dramatów. Zginął zabity w 

porachunkach wendety. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty 

wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety prosiła Boga, aby raczej 

zabrał ich ze świata, niż mieliby stać się zabójcami. Zmarli podczas epidemii. 

Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek. Odznaczała 

się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą 

osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji. Pewnego dnia podczas modlitwy przed 

Ukrzyżowanym, którego postać była na fresku, cierń oderwał się z korony Jezusa i 

wbił się w jej czoło. Ta bolesna rana, szczególny stygmat była powodem jej 

niesłychanych cierpień przez 15 lat. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w Cascii. 

Tam spoczywa jej ciało nienaruszone do dziś. Sanktuarium Świętej, obejmujące jej 

rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została 

pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Beatyfikowana w 1627 roku, 

kanonizowana w 1900. Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. 

W IKONOGRAFII święta przedstawiana jest w stroju zakonnym w czarnym 

habicie i w białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, 

krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża. 

  


