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EWANGELIA (J 14,1-12) 

Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 

to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy 

odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. 

Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 

nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę? Odpowiedział 

mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i 

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie. 

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i 

mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie 

i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: 

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: 

Filipie, tak długo jestem z wami, a 

jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 

zobaczył, zobaczył także i Ojca. 

Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam 

Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 

tych, które wam mówię, nie 

wypowiadam od siebie. Ojciec, który 

trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 

dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w 

Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie 

- wierzcie przynajmniej ze względu 

na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, 

których Ja dokonuję, owszem, i 

większe od tych uczyni, bo Ja idę do 

Ojca. 

Wakacyjne plany? 

 

Obecnie w parafii żyjemy 

przygotowaniami do I Komunii 

Świętej. W Kościele przeżywamy 

czas bardzo Fatimski. Do wakacji 

jeszcze trochę czasu. Mimo 

wszystko warto wybiegnąć nieco do 

przodu i zaplanować czas wolny – 

wakacje, czy może nieco skromniej 

mówiąc urlop.  

Dla zdrowia fizycznego i 

psychicznego odpoczynek, także ten 

dłuższy, cykliczny jest czymś 

bardzo potrzebnym. Stres, 

zabieganie, brak snu, nadmiar lub 

brak aktywności fizycznej należy 

jakoś nadrobić. Niemniej warto w 

planowaniu urlopu lub wakacji 

uwzględnić potrzeby duchowe. Nie 

chodzi mi tylko o słuszne i 

potrzebne hasło: „W wakacje nie 

zapomnij o Bogu!” Ale o ujęciu 

bardziej pozytywnym: „ W wakacje 

poszukaj Boga”, ale najpierw 

„Poszukaj siebie” Pomyśl, w którym 

miejscu jesteś, jakie masz 

priorytety, cele życiowe, czy one 

nadają Ci szczęście a twojemu życiu 

smak? 

 Takiej diagnozie serca i 

duszu, oraz znalezieniu kierunku 

służą rekolekcje wakacyjne (i nie 

tylko). Nie chodzi mi tylko i 

wyłącznie o czas wakacji, ale o 

formę – rekolekcje zamknięte. Takie 

mogą odbywać się również w innym 

czasie w ciągu roku. Chodzi jednak 

o opuszczenie domu (wzorem 

Abrama), wyjazd w jakieś spokojne 

miejsce i zaangażowanie się w 

ćwiczenia duchowe. 

 Form, miejsc, i sposobów na 

rekolekcje jest wiele. Rekolekcje 

mają też różnych adresatów. Są 

rekolekcje dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych, dla małżeństw, osób 

samotnych, wdów i wdowców, osób 

żyjących w związkach 

niesakramentalnych. Można by dalej 

wymieniać. Są rekolekcje w 

zupełnej ciszy, np. rekolekcje 

Ignacjańskie, albo tętniące życiem 

rekolekcje charyzmatyczne lub 

prowadzące do własnej aktywności 

kursy nowej ewangelizacji. Wybór 

jest duży. Warto poszukać w 

Internecie czegoś odpowiedniego 

dla siebie pod względem treści, 

długości, intensywności.  

 Myślę, że zwłaszcza dla 

osób, które przeżywają trudności, 

np. kryzys w rodzinie, małżeństwie, 

lub decydujących o przyszłej drodze 

życiowej świetną sprawą jest 

nabranie pewnego dystansu do 

spraw codziennych i spojrzenie z 

Bożej perspektywy w świetle Słowa 

Bożego na codzienne troski i 

problemy. Pan Bóg może bowiem 

kiedyś zapytać: Czy wykorzystałeś 

wszystkie rozwiązania? A 

rekolekcje, czemu nie pojechałeś (-

łaś, -liście)? Warto spróbować. 

Co jeszcze mogę doradzić?. 

Najlepiej po prostu podam parę 

adresów internetowych 

 Dla małżeństw, rodzin, wdów i 

wdowców itp. 

dk.oaza.pl/rekolekcje/  

 Rekolekcje Ignacjańskie: 

rekolekcje-jezuici.pl 

 Rekolekcje dla dzieci młodzieży- 

informacje m.in. na naszej 

stronie internetowej 

No i na koniec pragnę 

wspomnieć o czymś, co od pewnego 

czasu bardzo mi się spodobało, choć 

jeszcze nigdy nie byłem z młodzieżą 

na całości. To Saletyńskie Spotkania 

Młodych w Dębowcu k. Jasła. 

Nowoczesna forma rekolekcji. 

http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
http://rekolekcje-jezuici.pl/
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Wiele ciekawych osób, koncerty, 

świadectwa, katechezy, modlitwa. 

Coś idealnego dla gimnazjalisty lub 

ucznia szkoły średniej. Wiele 

wskazuje na to, że w te wakacje z 

parafii Biała znajdzie się parę 

chętnych młodych osób, które wraz 

ze mną wezmą udział w tym 

wydarzeniu. Zgłoszenia więc 

przyjmuję i polecam bardzo 

zaglądnąć na stronę 

spotkania.saletyni.pl i zapoznać się 

z podanymi tam informacjami, a 

dalej to już czekam na zgłoszenia 

lub zapytania. 

Ks. Kamil 

 

 

Duszochwat -  
 - Rzecz o świętym  

Andrzeju Boboli 
 

16 maja obchodzimy 

wspomnienie św. Andrzeja Boboli. 

Patron ten urodził się w 1591r. w 

niedalekiej nam Strachocinie. W 

1622r. otrzymał święcenia kapłańskie 

w Towarzystwie Jezusowym 

(Jezuici). Nazywany jest łowcą dusz 

(duszochwatem), gdyż jego gorliwość 

i zapał uderzały ludzi, którym 

posługiwał. Bobola urządzał wyprawy 
misyjne w okolice rozciągające się 

między Pińskiem a Janowem 
Poleskim. Obchodził miasteczka i 

wioski, wygłaszał w większych 

skupiskach ludzkich kazania, a przede 
wszystkim wstępował do wiejskich 

lepianek, by mówić ludziom o wierze. 

Nauczał katechizmu i w przystępny 
sposób wskazywał im, jak mają 

urządzić swe życie po katolicku. O ile 
zaszła potrzeba, udzielał Chrztu Św., 

łączył pary małżeńskie, spowiadał i ze 

szczególnym umiłowaniem udzielał 
Komunii Św. Najchętniej pracował 

nad zaniedbaną młodzieżą, którą 
miłym swym usposobieniem 

przyciągał do siebie i z wielką 

gorliwością oraz umiejętnością uczył 

katechizmu 

(http://www.strachocina.przemyska.pl

).  

Św. Andrzej jest patronem 

Polski, męczennikiem. Jego wiara i 

wytrwałość w cierpieniu jest dla nas 

wzorem i przykładem. Jak czytamy w 

różnych opisach niezwykle cierpiał, 

przez co Kozacy chcieli wymusić na 

nim wyrzeknięcie się wiary. Ks. 

Feliks Koneczny tak pisze o jego 

męczeństwie: Otoczony już przez 
hultajstwo, ukląkł na środku drogi, 

mówiąc: Bądź wola Twoja! 

Przywiązali go do drzewa, 
siekli rózgami, po czym 

pomiędzy dwoma jeźdźcami 

przytroczonego na powrozie 
zawlekli do Janowa, przed 

dowódcę kozackiego. Ten ranił 
go szablą w rękę tak 

straszliwie, iż ledwie wisiała 

bezwładna, drugim cięciem 
rozpłatał mu nogę. Inny kozak 

wyłupił mu oko. Potem 
przypiekali mu piersi i boki, zdzierali 

z niego żywcem skórę, obcięli mu 

nozdrza i usta, i wyrwali język. 
Przywoływany ciągle, żeby się 

wyrzekł wiary katolickiej, 

odpowiadał, póki mógł mówić, 
wysławianiem prawdziwej wiary. 

Wreszcie konającego już wrzucono w 
błoto uliczne, gdzie po kilku 

godzinach dobito go ostatnim ciosem 

w bok. Działo się to 16 maja 1657 r. 
Dokonawszy mordu, zbrodnicza 

czerda uciekła i rozbiegła się, dzięki 
czemu można było zwłoki odwieźć do 

Pińska i tam pochować w grobach 

jezuickich. 
 

W ten szczególny dzień, gdy 

przypominamy sobie świętego 

męczennika chciejmy zapytać samych 

siebie o naszą wytrwałość w wierze. 

Nie wiemy jak zachowalibyśmy się 

gdyby ktoś groził nam śmiercią, jeśli 

nie wyrzekniemy się wiary, jednak 

robiąc sobie rachunek sumienia 

zapytajmy siebie czy czasem nie za 

łatwo rezygnujemy z Boga, z 

niedzielnej Eucharystii, modlitwy, czy 

nie wstydzimy się krzyżyka czy 

medalika wiszącego na naszej 

piersi… Dziś nikt nie każe nam 

fizycznie umierać za wiarę czy jednak 

nie zbyt łatwo sami z niej 

rezygnujemy? Święty Andrzej niech 

będzie dla nas wzorem wytrwałości. 

 

Niechże więc wszyscy jako we wzór 
wpatrują się w męstwo świętego 

Męczennika Andrzeja Boboli, niech 

nieugiętą jego wiarę i sami zachowują 

i na wszelki sposób bronią, niech tak 

naśladują jego apostolską gorliwość, 
żeby starali się najusilniej stosownie 

do swego stanu Królestwo 

Chrystusowe na ziemi umacniać i we 
wszystkich kierunkach rozszerzać – 

Pius XII, Encyklika Invictus Athleta 
Christi 

 
Magdalena Maraj 

Jak to jest  

z marnowaniem żywności? 

 
Jadąc rano do pracy, usłyszałam 

zatrważające dane w radiu. Marnują się 

tony jedzenia. Codziennie w koszach 

ląduje żywność. Nie przejadamy tego, 

co kupujemy.  Działamy w myśl zasady, 

lepiej więcej i wyrzucić, niż ma 

zabraknąć. Nigdy nie interesowałam się 

tym tematem, ale też nie miałam 

wiedzy, jak dużo jedzenia się marnuje. 

Jak usłyszałam cyfry to nie mogłam 

uwierzyć. Dlatego myślę, że warto też 

uświadomić innych. Szukając dalszych 

informacji w Internecie, natknęłam się 

na stronę Banków Żywności. I od razu 

ukazały się wspomniane liczby.  

Na świecie co roku marnuje się 

1,3 mld ton jedzenia, co stanowi  1/3 

produkowanej żywności, w Europie 

natomiast 100 milionów ton. Polska 

uplasowała się na piątym miejscu w 

Unii Europejskiej z wynikiem 

marnowania 9 milionów ton żywości 

rocznie (dane Eurostatu). Najczęściej 

wyrzucane jest pieczywo i wędliny. 

Następnie owoce, warzywa i nabiał. 

Przodujemy, za nami są Niemcy, 

Wielka Brytania, Francja, kraje 

Beneluksu. Dlaczego tak się dzieje? 

Otóż powodów jest wiele. Złe 

określenie swoich mocy przerobowych, 

czyli zbyt duże zakupy, co skutkuje 

przeterminowaniem produktów. Brak 

pomysłów na wykorzystanie produktów 

oraz niewłaściwe przechowywanie 

pożywienia. Brak listy zakupów i 

oszacowania, co jest potrzebne i czy na 

pewno zostanie zjedzone.  

Ale powrócę do idei Banków 

Żywności. Bo to jest bardzo ciekawe. 

Pomysł powstał w latach 60 - tych, za 

sprawą emerytowanego biznesmana 

amerykańskiego Johna van Hengl’a. Po 

rozpoczęciu pracy jako wolontariusz w 

organizacji pomagającej biednym, 

zauważył, że w sklepach wyrzucana jest 

http://spotkania.saletyni.pl/
http://www.strachocina.przemyska.pl/
http://www.strachocina.przemyska.pl/


 

 

 
3 

 

  

żywność ze zbliżającą się datą 

ważności. Amerykanin postanowił 

zabierać jedzenie ze sklepów i 

przekazywać do jadłodajni. Obecnie w 

Polsce działają 32 Banki Żywności. Jest 

to organizacja non- profit, zajmująca się 

poszukiwaniem nadmiaru miejsc z 

żywnością, produktów o krótkim 

terminie przydatności, nieprawidłowo 

zapakowanych, których wartość 

odżywcza jest bez zastrzeżeń i w 

efekcie dystrybucją do określonych 

organizacji.  

         Na stronie www.bankizywnosci.pl 

można znaleźć wiele ciekawych 

projektów, dotyczących edukacji 

żywieniowej, przeciwdziałaniu 

marnowania pożywienia oraz 

niedożywieniu dzieci (projekt „Podziel 

się posiłkiem”) zostania 

wolontariuszem, a także zbiórki 

jedzenia dla potrzebujących. 16 

października co roku, na całym świecie, 

także i w Polsce, organizowany jest 

Światowy Dzień Żywności. Wciąż 

niezbędne jest uświadamianie ludzi o 

problemach głodu i niedożywienia na 

świecie oraz odpowiednia edukacja 

obrotu żywnością. Co ciekawe nadal w 

Polsce ponad milion osób żyje w 

biedzie i ubóstwie, a jesteśmy na 

samym przodzie w Europie, jeśli chodzi 

o marnowanie jedzenia. Pora to 

zmienić. Edukujmy nasze dzieci i 

pilnujmy siebie samych.  

Anna Zielińska  
 

 

 

Święci z witraży 
Św. Matka Teresa z Kalkuty 

  
Matka Teresa urodziła się 26 

sierpnia 1910 r. w 

należącym wówczas do 

Serbii mieście Skopje 

(obecnie stolica 

Macedonii), w albańskiej 

rodzinie jako najmłodsze 

z trojga dzieci. Rodzice  

nadali jej imię  Ganxhe 

(czyt. Ganż) – 

Agnieszka. Przyszły 

apostolat  Agnieszki 

kształtował się w 

rodzinie, gdzie dbano o 

życzliwość, hojność oraz współczucie 

dla ubogich i słabych. Oparciem 

duchowym rodziny była codzienna, 

wspólna modlitwa i regularne 

odwiedzanie miejscowego kościoła. 

Ojciec Agnieszki – Mikołaj Bojadżiu - 

szczególną serdeczność okazywał 

ubogim, pouczając swoje dzieci: "moje 

dzieci, nie bierzcie do ust nawet kęsa, 

jeśli wcześniej nie podzielicie się z 

innymi". Matka Agnieszki – Drane 

uczyła dzieci wiary i życia 

chrześcijańskiego popartego czynami 

miłosierdzia.  

Agnieszka była dzieckiem 

posłusznym i wykazywała zdolności 

organizatorskie. Uczyła się najpierw w 

szkole przyklasztornej potem w szkole 

państwowej.  Umiała grać na 

mandolinie i śpiewała z siostrą w chórze 

parafialnym przy kościele 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Kochała poezję i sama też pisała, a jej 

dwa felietony ukazały się w miejscowej 

gazecie. Stąd też myślała o karierze 

literackiej lub muzycznej. Ta chorowita, 

marnej postury dziewczyna, mierzyła 

zaledwie 152cm wzrostu, miała śmiałe  

i ambitne plany. Dominującym było 

pragnienie całkowicie należeć do Boga i 

zostać misjonarką. Wiedziała przy tym, 

że wstępując do zakonu misyjnego, 

będzie musiała żyć z dala od rodziny, 

przyjaciół i ojczyzny. Realizując swe 

plany w 1928r. wyjechała z domu 

rodzinnego pociągiem do Rathfarnham 

koło Dublina do Sióstr Matki Bożej 

Loretańskiej. Jak się później okazało na 

zawsze.  

Nigdy już nie zobaczyła się z 

rodziną. 12 października 1928 r. 

otrzymała habit, wstąpiła do postulatu i 

przybrała imię: Maria Teresa od 

Dzieciątka Jezus - na cześć małej 

Teresy z Lisieux. Tam nauczyła się 

m.in. języka angielskiego, którym odtąd 

posługiwała się przez całe życie. W 

styczniu 1929 r. przybyła do Kalkuty i 

rozpoczęła nowicjat. W 1931r. 24 maja 

złożyła pierwsze, czasowe śluby, a 6 lat 

później złożyła śluby wieczyste - 

ubóstwa, jako posłuszeństwa i 

czystości. Pracowała nauczycielka 

geografii i historii w przyklasztornej 

szkole sióstr Loretanek. Ukończyła też 

kurs pielęgniarek u sióstr z misji 

medycznej pracujących przy 

szpitalu Świętej Rodziny w 

Patnie. Jako nauczycielka w 

szkole z internatem dla 

dziewcząt z rozbitych rodzin i 

sierot zobaczyła nędzę i głód. W 

czasie II wojny światowej mimo 

niebezpieczeństw i walk 

trwających na ulicach Kalkuty, 

często opuszczała mury 

klasztoru, by zdobyć pożywienie 

dla uczniów szkoły.  

Kiedy zachorowała na gruźlicę 

i nie mogła dalej pracować w szkole 

została wysłana do miejscowości 

Darjeeling u podnóża Himalajów. 10 

września 1946 r. podróżując pociągiem 

do Darjeeling przeżyła coś, co nazwała 

potem „powołaniem w powołaniu”. 

Usłyszała wewnętrzny głos, by porzucić 

wszystko i zamieszkać na ulicach 

Kalkuty i służyć nędzarzom naśladując 

Jezusa. Po powrocie do klasztoru w 

Kalkucie w lipcu 1948 r. dostała z 

Rzymu pozwolenie na opuszczenie 

zakonu na rok, o które prosiła. 16 

sierpnia opuściła zakon i zamieniła swój 

dotychczasowy habit na uszyte 

własnoręcznie z najtańszej tkaniny białe 

sari obrzeżone niebieskimi paskami, 

które kojarzyła z kolorem Najświętszej 

Maryi Panny. Samotnie, w slumsach, w 

dzielnicy Motijhil, w sąsiedztwie 

szkoły, w której pracowała przez 18 lat, 

uczyła dzieci pisząc patykiem na błocie. 

Pomagała chorym. 

Cały czas była sama. W marcu 

1949 r. dołączyły do niej pierwsze 

współtowarzyszki wywodzące się z jej 

uczennic. To jeszcze nie był zakon, ale 

"pobożne kobiety mieszkające razem". 

Pierwszą Regułę napisała Matka Teresa 

wykorzystując elementy reguły 

loretanek, której podstawą jest 

modlitwa i praca. Wystosowały one 

oficjalną prośbę o formalne erygowanie 

zgromadzenia do Piusa XII, który w 

1950 r. zatwierdził Zgromadzenie 

Misjonarek Miłości. Misjonarki żyły tak 

samo jak indyjscy nędzarze, 

najbiedniejsi z biednych.  

W 1953 r. siostry przeniosły 

się do domu przy Lower Circular Road 

54 A, zwanego odtąd domem 

macierzystym i złożyły pierwsze śluby 

w rzymskokatolickiej katedrze w 

Kalkucie. Matka Teresa złożyła wtedy 

także śluby wieczyste jako Misjonarka 

Miłości. Od 1959 r. Misjonarki zaczęły 

działać w całych Indiach, a po nadaniu 

im w 1965 r. praw papieskich przez 

Pawła VI, na całym świecie. Po 

licznych, światowych podróżach Matki 

Teresy rosła liczba chętnych do 

wstąpienia do Zgromadzenia. Siostry 

miały ponad 400 domów i około 3 

miliony osób współpracujących w 

ponad 90 krajach. Za ten ogrom pracy 

na rzecz biednych i potrzebujących 

Matka Teresa została uhonorowana w 

1979 roku Pokojową Nagrodą Nobla.   

Zmarła 5 września 1997r..  We 

mszy żałobnej na stadionie Netaji w 

Kalkucie wśród kilkunastu tysięcy 

wiernych uczestniczyło  wiele 

osobistości z całego świata. 

Beatyfikowana 19 października 2003r. 

przez Jana Pawła II w Rzymie. 

Kanonizowana 4 września 2016 

przez Franciszka w Rzymie. 

Jest Patronką światowych dni 

młodzieży. 

Matka Teresa: „Nie jest ważne, co 

robimy, ale ile miłości wkładamy w 

swoją pracę.”   

                          Opracowanie: janka 
 

 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zatroszczyli się: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_%C5%9Awi%C4%99tego_Piotra
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Monika Pałka, Małgorzata Gargała, 

Renata Cypryś, Izabela Knutel, 

Genowefa Knutel, Monika Kawa, 

Jadwiga Winnicka, Anetta Ożóg, 

Janina Kawa 

Bóg zapłać za posprzątanie 

kościoła i za ofiarę na ogrzewanie! 

 

 

Sakrament chrztu świętego 

przyjął: 
Nataniel Michał Krzyczkowski 

(10. 05. 2017) 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

14 maja 2017 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 

1. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i 

Episkopatu Polski dzisiaj po Mszach św. odbędzie się 

zbiórka do puszek na pomoc dla Syrii, zwłaszcza dla 

zrujnowanego Aleppo. Składka z przyszłej niedzieli 

przeznaczona będzie na działalność diecezjalnego Radia 

VIA. 

2. Za tydzień, podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z 

klas trzecich przystąpią po raz pierwszy do Komunii św. 

Pierwsza spowiedź odbędzie się w sobotę o godz. 10.00. 

Jak to jest w zwyczaju prosimy rodziców o zatroszczenie 

się o posprzątanie otoczenia kościoła oraz o przygotowanie 

dekoracji na tę uroczystość. 

3. W najbliższy piątek na godz. 15.00 zapraszamy na 

pierwsze spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa. Spotkanie 

rozpocznie się koronką do Bożego Miłosierdzia. 

4. W sobotę 20 maja Ksiądz Biskup Ordynariusz obchodził 

będzie 17. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Pamiętajmy 

w modlitwie o naszym Pasterzu. Msza św. w Katedrze o 

godz. 17.00 pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława 

Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski.  

5. Rzeszowski Dom Kultury filia Biała organizuje letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Półkolonie odbywać 

się będą od 3 lipca od 4 sierpnia. Koszt udziału w jednym 

tygodniu to 100 zł. Dla posiadaczy Karty Rodzina 

Wielkodzietna 3+ rabat. Zapisy do 20 czerwca. 

6. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie 

kościoła, a rodzicom dzieci przeżywających rocznicę 

Komunii św. za kwiaty i dekoracje. W tym tygodniu 

odpowiedzialność za posprzątanie kościoła powierzamy 

dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Miłej począwszy od 

Pani Krystyny Pańczak  

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która w tym 

tygodniu poświęca wiele miejsca setnej rocznicy objawień 

Matki Bożej Fatimskiej. 

8. Wszystkim parafianom życzymy dobrej niedzieli oraz 

pełnego łaski tygodnia. 

 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

14/05/2017 – 21/05/2017 

 
14/05 V Niedziela Wielkanocna 

7 30 

9 30 

 

 

11 30 

 

17 00 

 

+ Zofia i Franciszek Rak 

1) w intencji dzieci przeżywających rocznicę I 

Komunii świętej i ich rodzin  

2) + Piotr, Waleria, Roman Cypryś 

+ Stanisław Możdżeń z intencji Apostolstwa Dobrej 

Śmierci 

+ Janina Blicharz – 14 Msza św. gregoriańska 

 

15/05 Poniedziałek  

7 00 

18 00 

 

+ Janina Blicharz – 15. Msza św. gregoriańska 

1) + Zofia Czurczak w dniu imienin od męża, 

dzieci i wnuków 

2) + Zofia, Tomasz, Ewa, Zbigniew Cyran 

 

16/05 Wtorek – święto św. Andrzeja Boboli, 

męczennika, Patrona Polski 

7 00 + Anna Stolarczyk od rodziny Andrzeja i 

Bożeny Stolarczyk ze Skawy 

18 00 

 

1) + Janina Blicharz – 16. Msza św. 

gregoriańska 

2) + ks. Władysław 

 

17/05 Środa  

7 00 + Janina Blicharz – 17. Msza św. gregoriańska  

18 00 

 

1) + Jan, Henryk, Maria w 18 rocznicę śmierci 

2) + Helena Rozborska od rodziny Miś 

 

18/05 Czwartek  

7 00 

18 00 

+ Jan Siciak od siostry Zofii z rodziną 

1) + Janina Blicharz – 18. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Krystyna Rzepka 

  

19/05 Piątek  

7 00 + Janina Blicharz – 19. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla sióstr z Róży Miłosierdzia Bożego 

2) + Andrzej, Zygmunt, Stefania 

 

20/05 Sobota  

7 00 

 

18 00 

+ Janina Blicharz – 13. Msza św. gregoriańska 

1) + Janina Czudec od rodziny Krawczyk i 

Bębenek 

2) + Lucyna Członka od sąsiadów Groszków 

 

21/04 VI Niedziela Wielkanocna,  

7 30 

 

9 30 

+ Janina Blicharz – 21. Msza św. gregoriańska  

+ Wojciech, Stefania, Władysław, Kazimierz, 

Józef 

11 30 

 

17 00  

1) w intencji dzieci przystępujących do 

Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin 

2) + Anna i Jan Lisowicz 

o Boże Miłosierdzie, Dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej dla rodziny Gloców, 

Tomaszków i Baranów, 
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