
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    INFORMATOR PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE 

 Pismo wewnętrzne parafii                                                                                  Nr 19 (912) • 10 maja 2020 r. 
 
V Niedziela Wielkanocna 
 
Z Ewangelii według Świętego Jana - J 14, 1-12 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  

«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, aby-
ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: 
«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc mo-
żemy 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 je-
stem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 
Mnie widzi, widzi 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 sie-
bie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam do-
konuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem  
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierz-
cie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 
Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, a nawet większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca». 

Oto słowo Pańskie. 
 

Rozważanie 

Moje dziecko, czy wydaje ci się czasem, że ciągle 
powtarzasz te same błędy? Czy zdajesz sobie 
sprawę, że sprawiasz mi przykrość, czyniąc te same 
złe rzeczy, nawet jeśli w swoim sercu nie chcesz 
ich robić? Czy niektóre pokusy zdają ci się za 
trudne do pokonania? Czy w pewnych momentach 
brakuje ci odwagi? Chcę, byś każdego dnia myślał 
o mojej mocy, która jest też twoim udziałem. Nie 
ma znaczenia, jak bardzo słaby się czujesz w pew-
nych momentach. Pragnę, byś od teraz zachowy-
wał się inaczej w tych sytuacjach, w których kiedyś 
byłeś za słaby lub po prostu się poddawałeś. Mając 
w sobie moją siłę, przekujesz porażki w zwycię-
stwa. Będziesz zaskoczony, jak wiele możemy ra-
zem osiągnąć. Pamiętaj, by niezwłocznie sprzeci-
wić się złu, gdy tylko staniesz przed pokusą. Nie 
czekaj na moment, w którym będziesz czuł się na 
siłach. Zareaguj, sprzeciw się, a zobaczysz, że bę-
dzie działać w tobie moja moc.  

Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,  
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.  

(Iz 41, 10) 
Myśl zaczerpnięta z Johna Woolleya, „Jestem z tobą, Słowa Jezusa dla mło-
dych duchem, pragnących odczuć Jego bliskość i moc”. 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 11.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 11/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztof Ratulowski (9/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierz Chojnacki (28/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Krzysztof w 23 rocznicę śmierci, rodziców, 

rodzeństwo Pakosów, 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisław Drewniany (2/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucyna Bulwa (29/30), 
§ godz. 7.15 - za sp. Anna Banaś (23/30), 
§ godz. 18.00 - O uwolnienie z nałogów dla Krzysztofa, Wiktora,  

o światło Ducha Świętego i wypełnienie woli Bożej, 
§ godz. 18.00 - za śp. Sylwester Sobka w 26 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Lucyna Bulwa (1/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasz Kamionka (22/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Antoni Domański w 20 rocznicę śmierci, Kamila, 
§ godz. 18.00 - za śp. Henryk Pyszka w 30 dzień po śmierci 

(pogrzebowa). 
Wtorek 12.05.  
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 12/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztof Ratulowski (10/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierz Chojnacki (29/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Anna Banaś (24/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisław Drewniany (3/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucyna Bulwa (30/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucyna Bulwa (2/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasz Kamionka (23/30), 
§ godz. 18.00 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo  

dla mamy Danuty z okazji urodzin, 
§ godz. 18.00 - za śp. Tadeusz Nowak w 4 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Zofia Ćwirzeń w 11 rocznicę śmierci z intencji 

wnuka Pawła z żoną i dziećmi, i córki Ireny, 
§ godz. 18.00 - za śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Czesław, rodzeństwo i rodzice z obu stron. 
Środa 13.05.  
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 13/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztof Ratulowski (11/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierz Chojnacki (30/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - za śp. Zofia w 13 rocznicę śmierci, Tadeusz w 31 rocznicę 

śmierci Hlebionek, 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisław Drewniany (4/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucyna Bulwa (3/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Mieczysław w 36 rocznicę śmierci,  

Irena w 5 rocznicę śmierci Dura, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasz Kamionka (24/30),  
§ godz. 18.00 - za śp. Anna Banaś (25/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Piotr Szymczak w 30 dzień po śmierci. 
Czwartek 14.05.  
§ godz. 6.30 - za parafian 
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 14/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztof Ratulowski (12/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Barbara Multan, 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisław Drewniany (5/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucyna Bulwa (4/30), 
§ godz. 7.15 - za sp. Anna Banaś (26/30), 
§ godz. 18.00 - O uwolnienie od nałogów dla Cecylii, o uwolnienie od 

choroby ciała i duszy dla Jolanty, Wiktora o światło Ducha Świętego 
i wypełnienie woli Bożej, 

§ godz. 18.00 - za śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasz Kamionka (25/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Barbara Multan, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jadwiga Zawadzka w 30 dzień po śmierci. 
 

Piątek 15.05. 
§ godz. 6.30 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 27 rocznicę 

święceń kapłańskich dla ks. Sławka,  
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 15/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztof Ratulowski (13/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucyna Bulwa (5/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Zofia (imieninowa), 
§ godz. 7.15 - za śp. Anna, Bronisław Kubik, Pelagia, Antoni Skrawek, 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisław Drewniany (6/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasz Kamionka (26/30), 
§ godz. 18.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii 

(imieninowa), 
§ godz. 18.00 - za śp. Maria Raczkowska i Jan, Zofia i Jan Kurman,  

Jan i Maria Raczkowscy, 
§ godz. 18.00 - za śp. Zofia, Hieronim Mrówka i ich córka śp. Iwona 

Niśkiewicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Mariana i zmarli z rodziny Galus, 
§ godz. 18.00 - za śp. Zofia Sotek i zmarli rodzice z obu stron z intencji 

męża i synów, 
§ godz. 18.00 - za śp. Anna Banaś (27/30). 
Sobota 16.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 16/30, 
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisław Drewniany (7/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucyna Bulwa (6/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Felicja i Jan Świat i ich zmarli rodzice, 
§ godz. 7.15 - za śp. Honorata, Michał Fryc i rodzice z obu stron, 
§ godz. 7.15 - za śp. Anna Banaś (28/30),  
§ godz. 18.00 - Dziękczynna za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, 

za otrzymane łaski z intencji Haliny, 
§ godz. 18.00 - za śp. Wojciech, Aleksy Ślizankiewicz, rodziców: 

Stanisława, Seweryn Witaszak, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jerzy Józewiak, Stanisław, Stanisława, Edward, 

Hanna, Dorota Konieczni, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasz Kamionka (27/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Tadeusz Nowak w rocznicę śmierci, 
§ Neokatechumenat - za śp. Krzysztof Ratulowski (14/30), 
§ Nowa Wieś - W intencji rodziny. 
Niedziela 17.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Maria Ostrowska 17/30, 
§ godz. 8.00 - za śp. Genowefa w 1 rocznicę śmierci, Krzysztof w 20 

rocznicę śmierci, Joanna i Czesław Herzog (nie odmieniać nazwiska), 
§ godz. 8.00 - za śp. Zofia, Jan, Regina, Zofia, Jan, Elżbieta, Zbigniew, 

Andrzej, 
§ godz. 9.30 - Niech przyczyna św. Zygmunta wyprasza u Boga 

potrzebne łaski dla matek oczekujących narodzin dziecka, 
§ godz. 9.30 - za śp. Andrzej Bogrycewicz o życie wieczne, 
§ godz. 11.00 - za śp. Anna Banaś (29/30), 
§ godz. 12.30 - za śp. Jan, Maria, 
§ godz. 16.00 - za śp. Władysława Miroszczenko w 5 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodziny, 
§ godz. 18.00 - za śp. Ewa w 8 rocznicę śmierci, Zdzisław w 3 rocznicę 

śmierci Mołoń z intencji rodziny, 
§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: za śp. Władysław, Wojciech, Teofila 

Kaługa, Jerzy Kawałek, 
§ godz. 11.00 - Niekursko: za śp. Zofia, Józef, Stanisław, Jan, Barbara, 

Danuta, Józef, Marcin Burda, 
§ godz. 10.00 - kaplica szpitalna: za śp. Ryszard Szews w 3 rocznicę 

śmierci, 
§ Dom Pomocy Społecznej - za śp. Krzysztof Ratulowski (15/30).  

KANCELARIA PARAFIALNA (67 216 20 44 
• czynna: wt.–pt. 10:00–11:00 i 16:00–17:30 (w okresie wakacji tylko w godz. 16:00–17:30) 
• nieczynna: w poniedziałki, w soboty, w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz w święta. 

W przypadku wezwań do chorych i spraw dot. pogrzebu – codziennie o każdej porze.  



 

Ogłoszenia parafialne 
1. Przeżywamy miesiąc maj, ina-
czej niż za zwyczaj, ze względu na 
trwający stan pandemii.  Nie możemy 
organizować nabożeństw majowych, 
chcemy jednak prosić Matkę Bożą o 
wstawiennictwo i opiekę. Zachęcamy 
do modlitwy w naszych rodzinach. 
Codziennie po mszy św. wieczornej 
będziemy odmawiać Litanię Loretań-
ską przed ołtarzem MB Różańcowej.  
2. Zachęcamy do spowiedzi wiel-
kanocnej, spowiadamy codziennie 
pół godziny przed każdą Mszą świętą, 
natomiast po południu od godz. 17.00 
do 18.00. W tym roku spowiedź wiel-
kanocną można odbyć do Uroczysto-
ści Najświętszej Trójcy, czyli do 7 
czerwca.  

3. W naszej świątyni może jedno-
cześnie przebywać 45 osób, prosimy 
zajmować wyznaczone miejsca, które 
są dezynfekowane po każdej Mszy 
świętej. Obowiązują nas również za-
sady sanitarne, tzn. zakryte usta i nos, 
oraz zachowany dwumetrowy odstęp.  
4. Dziękujemy ofiarodawcom, 
którzy złożyli ofiary, na utrzymanie 
kościoła przez dokonanie przelewów 
na konto parafialne. Bóg zapłać.   
5. Trwajmy wytrwale na modli-
twie w intencji powstrzymania za-
razy. W naszej wspólnocie parafial-
nej modlimy się o godz. 20.00 w do-
mach „Różańcem świętym”, rozwa-
żając jego tajemnice oraz „Koronką 
do Bożego Miłosierdzia”.  

 

MSZE ŚWIĘTE 
• niedziele i święta: 6:30, 8:00, 9:30 (suma), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (z wyj. lipca i sierpnia), 18:00 (dla młodzieży) 
• dni powszednie: 6:30, 7:15, 18:00 
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