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INTENCJE MSZALNE 02.05 – 08.05

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

VI Niedziela wielkanocna

       

,,To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili''

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

,,Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną i Ja daję im życie wieczne …''

PONIEDZIAŁEK – 2 maja

17:00 + Stanisław, Anna, 
Agnieszka Czapp oraz Jan Jeka i 
Stefania Nowik

18:00 + Paweł Pieniążek - 
rocznica urodzin

WTOREK – 3 maja - Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski

8:00 - O zdrowie i 
błogosławieństwo dla Sióstr 3 
Róży Różańcowej

10:30 + Zmarli z rodzin Fiszer i 
Trzebiatowskich

16:00 - O zdrowie i 
błogosławieństwo dla Matek 4 
Róży

ŚRODA – 4 maja

17:00 + Jan i Marta Baran i 
dziadkowie z obojga stron

18:00 - Msza św. strażacka

CZWARTEK – 5 maja

17:00 + Ryszard Otrompka - 13 
rocznica śmierci

18:00 + Jerzy Ceynowa - rocznica 
urodzin

PIĄTEK – 6 maja

17:00 + Babcia 
Stanisława Radtke - 
rocznica śmierci oraz 
dziadek Stanisław

18:00 + Łucja Berta - 
rocznica urodzin i jej 
rodzice

SOBOTA – 7 maja

17:00 + Franciszek 
Hincke

18:00 + Rozalia i Józef 
Selke oraz synowie 
Franciszek i Józef

NIEDZIELA – 8 maja

8:00 + Anna, Józef 
Hincka, Janusz 
Olszewski i Helena Bolda

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00 + Aniela i Feliks 
Ciskowscy



1 CZYTANIE: (Dz 15,1-2.22-
29)
2 CZYTANIE: (Ap 21,10-14.22-
23)
EWANGELIA: (J 14,23-29)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA VI NIEDZIELE WIELKANOCNA
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VI Niedziela Wielkanocna

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

W Ewangelii rzadko kiedy jest mowa o tchórzostwie. Wada to wstydliwa i niełatwo o niej 
wspominać. Zarzucenie komuś tchórzostwa jest traktowane jako gest ubliżający, sprzeczny z 
miłością bliźniego. Kto wie, czy z tej właśnie racji Chrystus nie zrezygnował z mówienia 
wprost o tej poważnej chorobie ludzkiego ducha. Znał jednak doskonale grozę tej słabości, 
wiedział, że jest to choroba zaraźliwa i wielokrotnie wzywał do jej przezwyciężenia, do 
odwagi. Słowa „nie bójcie się” występują w Ewangelii często, a w programie wychowawczym 
Mistrza z Nazaretu cnota odwagi zajmuje poczesne miejsce. Jezus chciał wychować ludzi 
gotowych do dawania świadectwa nawet w obliczu śmierci, a tego bez odwagi osiągnąć nie 
można.Chrześcijanin powinien uważnie przeczytać Nowy Testament, starając się dostrzec 
liczne wezwania do odwagi oraz wszystkie konkretne wskazania dotyczące zdobywania tej 
cnoty. Odwaga bowiem stanowi istotny element każdej cnoty. Ona decyduje o wytrwałości i 
cierpliwości, ona też decyduje o podejmowaniu czynów na miarę wymagań 
ewangelicznych.Zasadniczo odwaga jest potrzebna zarówno w sięganiu po wielkie wartości, 
jakie objawił Chrystus, jak i w zmaganiu ze złem zagrażającym człowiekowi na drodze 
wiodącej do tych wartości. Jezus w rozmowie z Apostołami kilka godzin przed męką wzywa 
do odwagi. „Niech się serce wasze nie lęka”. Sam wchodząc do ogrodu Getsemani przeżyje 
chwile grozy, trwogi, drżenia i smutku, ale przezwycięży tę godzinę słabości i odważnie 
wyjdzie naprzeciw ludziom, którzy przygotowali dla Niego cierpienie. Tym samym daje 
przykład, iż odwaga nie polega na tym, by się nigdy, nikogo i niczego nie lękać, lecz na tym, 
by umieć opanować lęk, by nie dać się sparaliżować bojaźni.Chrześcijańska odwaga oparta 
jest na wierze, i jej wielkość jest proporcjonalna do mocy wiary. Odwaga jest łaską, jakiej Bóg 
udziela dojrzałemu chrześcijaninowi. Stanowi ona integralną część łaski sakramentu 
bierzmowania, jest zawarta w sakramencie namaszczenia chorych, gdzie występuje w formie 
wytrwałości w cierpieniu, w sakramencie małżeństwa, pomagając w braniu 
odpowiedzialności za zbawienie współmałżonka i dzieci, oraz w sakramencie kapłaństwa, 
które jest wprost nastawione na prowadzenie innych w stronę ewangelicznego szczytu i na 
walkę ze złem istniejącym w świecie.Odwaga należy dziś do zapomnianych wartości w 
chrześcijańskim świecie. Niewielu ludzi o nią zabiega, niewielu o nią prosi Boga. Rzadko kiedy 
mówi się o odwadze, a jeszcze rzadziej przedstawia zgubne skutki tchórzostwa, lęku, bojaźni. 
Uzdrowienie sytuacji wymaga dowartościowania odwagi tak w życiu indywidualnym każdego 
z nas, jak i w życiu społecznym.

1. Poniedziałek - św. Atanazego. W poniedziałek, wtorek i środę 
przypadają dni modlitw o urodzaje. Będziemy modlili się o 
błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.

2. Wtorek - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
KRÓLOWEJ POLSKI - GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI. Odmówimy Akt 
oddania Polski Najświętszej Maryi Pannie. Msze św. odprawiamy jak w 
niedziele.

3. Środa - św. Floriana.

4. Piątek - Święto Apostołów Filipa i Jakuba. Od piątku rozpoczynamy 
Nowennę przed Uroczystością Zesłania Duch Świętego.

5. Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka przed 
kościołem zbieramy ofiary dla kościoła na Ukrainie. Dzisiaj o godz. 
14:15 odmówimy Różaniec Róż Różańcowych.

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i 
pierwsza sobota maja.
- pierwszy piątek - odwiedzanie chorych od godz. 9:00
- spowiedź św. dla dzieci o godz. 16:00 - Msza św. pierwszopiątkowa dla 
dzieci o godz. 17:00.

7. Nabożeństwa majowe - dla dzieci w dni powszednie o godz. 16:00
- dla dorosłych - po Mszy św. o godz. 18:00
- w niedziele - po Mszy św. o godz. 16:00

8. Przyszła niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

9. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu w piątek proszę 
Państwa z ul. Gościnnej, Poprzecznej i Strażackiej.


