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VI Niedziela Wielkanocna 
 
Z Ewangelii według Świętego Jana - J 14, 15-21 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego 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 zna-
cie, ponieważ u was przebywa i w was będzie 
 
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jesz-
cze 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». 

Oto słowo Pańskie. 

Rozważanie 

Kiedy powiedziałem moim dzieciom, że jestem 
wąską drogą, byłem świadomy niebezpieczeństw 
czyhających po obu jej stronach. Ponieważ moją 
ścieżka jest wąska, wielu ludzi ma obawy, by na 
nią wstąpić. Przeraża ich perspektywa zrezygno-
wania z rzeczy, które przynoszą im radość.  
Moje dziecko, moja droga jest wąska, gdyż chcę, 
abyś doszedł do miejsca, które dla ciebie przezna-
czyłem.  

Na tej wąskiej ścieżce ze Mną jako twoim Przyja-
cielem możesz cieszyć się tak wieloma przyjemno-
ściami, które niesie życie. Możesz je naprawdę do-
cenić, ponieważ dzielę się nimi z tobą. 

Jedyne rzeczy, które nie mogą być twoje, to te, 
które spowodowałyby, że się zagubisz, i to może 
nawet na wiele lat, zanim powróciłbyś znów na 
moją ścieżkę. 

Pójdźcie za Mną ... (Mt 4, 19) 
 

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 18.05. 
§ godz. 6.30 - o zdrowie i potrzebne łaski dla Janusza,  
§ godz. 6.30 - śp. Krzysztof Ratulowski (16/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (9/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 18/30, 
§ godz. 7.15 - śp. Lucyna Bulwa (8/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Stanisława Irla, 
§ godz. 7.15 - śp. Łukasz Kamionka (29/30), 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska 1/30, 
§ godz. 18.00 - śp. Józef Zubiel w 11 rocznicę śmierci, jego rodzice: 

Anna, Sylwester, 
§ godz. 18.00 - śp. Anna Banaś (30/30), 
§ godz. 18.00 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 18.00 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - śp. Marta Wieczorek w 15 rocznicę śmierci i Ignacy, 

Jan Wieczorek. 
Wtorek 19.05.  
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 19/30, 
§ godz. 6.30 - śp. Krzysztof Ratulowski (17/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (10/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 7.15 - śp. Lucyna Bulwa (9/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Łukasz Kamionka (30/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 16.00 - o Miłosierdzie Boże i opiekę Maryi dla ludzi boleśnie 

doświadczonych z intencji ARS-u, 
§ godz. 18.00 - śp. Teresa w 5 rocznicę śmierci, Wiesław Brzezińscy, 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska 2/30, 
§ godz. 18.00 - śp. Janina Żmudowska w 10 rocznicę śmierci, Marianna 

Puknel, Walentyna i Ignacy Mróz oraz Katty Rubistein i zmarli  
z rodziny, 

§ godz. 18.00 - śp. Wiesław Sykut. 
Środa 20.05.  
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 20/30, 
§ godz. 6.30 - śp. Krzysztof Ratulowski (18/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (11/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - śp. Felicja Świat w 12 rocznicę śmierci, 
§ godz. 7.15 - śp. Lucyna Bulwa (10/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 18.00 - śp. Bernard Sobolewski, 
§ godz. 18.00 - śp. Marian Burakowski w 17 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - śp. Elżbieta Rzepka oraz za zmarłych rodziców  

z obu stron (urodzinowa), 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska 3/30, 
§ godz. 18.00 - śp. Teresa Andrzejewska z intencji Hospicjum 

Trzcianka. 
Czwartek 21.05.  
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 21/30, 
§ godz. 6.30 - śp. Krzysztof Ratulowski (19/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (12/30), 
§ godz. 7.15 - w intencji Panu Bogu wiadomej, 
§ godz. 7.15 - śp. Edward Stasiński w 12 rocznicę śmierci, 
§ godz. 7.15 - śp. Lucyna Bulwa (11/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Barbara Multan, 
§ godz. 7.15 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - śp. Czesław Matela w 20 rocznicę śmierci,  

oraz z rodziców i teściów, 
§ godz. 18.00 - śp. Małgorzata Kubik w 22 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - śp. Daniel Nowicki w 12 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska 4/30, 
§ godz. 18.00 - śp. Halina Lenartowicz. 
 

Piątek 22.05. 
§ godz. 6.30 - śp. Barbara Multan,  
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 22/30,  
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (13/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Halina Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - śp. Krzysztof Ratulowski (20/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Helena, Józef Burakowscy, 
§ godz. 7.15 - śp. Lucyna Bulwa (12/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Bronisława Grzybowska w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu urodzin  

dla ks. Mariana, 
§ godz. 18.00 - śp. Julia Małdzińska (imieninowa) i zmarłych z rodziny, 
§ godz. 18.00 - śp. Alicja Szymańska 5/30, 
§ godz. 18.00 - za śp. Albina Kurczewska w 14 rocznicę śmierci.  
Sobota 23.05. 
§ godz. 6.30 - w pewnej intencji, 
§ godz. 6.30 - śp. Lucyna Bulwa (13/30), 
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 23/30, 
§ godz. 6.30 - śp. Stanisław Drewniany (14/30), 
§ godz. 7.15 - śp. Alicja Szymańska 6/30, 
§ godz. 7.15 - śp. Felicja i Jan Świat, Henryk, Jan, Iwona, 
§ godz. 7.15 - śp. Damian z prośbą o miłosierdzie Boże, 
§ godz. 18.00 - śp. Pelagia i Feliks Rzeszotek, 
§ godz. 18.00 - z intencji grupy modlitewnej o. Pio, 
§ godz. 18.00 - śp. Helena, Teofil Stańczyk w rocznicę śmierci,  
§ godz. 18.00 - śp. Jolanta Urbaniak, Natalia, Władysław Fechner oraz 

ich rodzice, 
§ godz. 18.00 - śp. Marek w 3 rocznicę śmierci, Kazimierz w 6 rocznicę 

śmierci Modrak, 
§ Neokatechumenat - śp. Krzysztof Ratulowski (21/30), 
§ Nowa Wieś - za zmarłych  
Niedziela 24.05.  
§ godz. 6.30 - śp. Maria Ostrowska 24/30, 
§ godz. 8.00 - śp. Stanisław Wieczorek w 2 rocznicę śmierci, 
§ godz. 8.00 - śp. Alicja Szymańska 7/30, 
§ godz. 9.30 - śp. Kazimiera i Stanisław Żyźniewscy (urodzinowo  

– imieninowa i z okazji Dnia Matki), 
§ godz. 11.00 - śp. Stefan Pawlak w 7 rocznicę śmierci i zmarłych  

z rodziny, 
§ godz. 12.30 - śp. Henryk Jernaś w 20 rocznicę śmierci, 
§ godz. 16.00 - śp. Kazimierz Szczudło w 4 rocznicę śmierci od żony  

i córek, 
§ godz. 18.00 - śp. Bonifacy w 10 rocznicę śmierci, Maria Noji i zmarli 

z rodziny, 
§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: śp. rodziców: Zofia, Józef Sobczak, braci: 

Janusz, Stanisław, Wiesław, Tadeusz, siostra Lucyna, 
§ godz. 11.00 - Niekursko: śp. Martynka, Krzysiu i zmarłych z rodziny, 
§ godz. 10.00 - kaplica szpitalna: śp. Monika Witkowska, 
§ Dom Pomocy Społecznej - śp. Krzysztof Ratulowski (22/30), 
§ śp. Stanisław Drewniany (15/30), 
§ śp. Lucyna Bulwa (14/30). 

 
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. W naszej świątyni może jednocześnie 
przebywać 70 osób, prosimy zajmować wyzna-
czone miejsca, które są dezynfekowane po każ-
dej Mszy świętej. Obowiązują nas również za-
sady sanitarne, tzn. zakryte usta i nos, oraz za-
chowany dwumetrowy odstęp.  
2. W poniedziałek 18 maja br. przypada 
100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.  
Na wszystkich Mszach św. modlić się będziemy 
za pośrednictwem Świętego o opiekę nad naszą 
Ojczyzną i o ustanie epidemii koronawirusa.  
Na złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i modli-
twę przed pomnikiem św. Jana Pawła II, z uwagi 
na zagrożenie epidemiologiczne, zapraszamy 
przez cały dzień indywidualnie. 
3. Informujemy, że od poniedziałku 18 
maja Biblioteka Parafialna wznawia swoją 
działalność i będzie otwarta zgodnie z dotych-
czasowym rozkładem godzin. Działalność  
biblioteki będzie prowadzona z zachowaniem 
obowiązujących zasad: w maseczkach, z dezyn-
fekcją rąk, z zachowaniem odległości oraz do-
puszczalnej ilości osób. Zwłaszcza w okresie 
ograniczonej aktywności życiowej korzystajmy 
z bibliotecznych zbiorów książek, prasy i środ-
ków audio. 
4. Zapraszamy we wtorek 19 maja  
wspólnotę Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej  
na Mszę św. o godz. 16.00.  
5. W środę 20 maja w Krakowie nasz para-
fianin Alumn Wojciech Wicher MS otrzyma 
święcenia diakonatu. Polecajmy go w naszych 
modlitwach. 
6. Od piątku będziemy przygotowywać na-
sze serca do Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego poprzez nowennę.  
7. W przyszłą niedzielę po wszystkich 
Mszach świętych będzie rozprowadzany nowy 
numer Posłańca Matki Bożej z La Salette.  

8. Przyszła niedziela będzie przeżywana 
jako Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Je-
zusa.   
9. Przeżywamy miesiąc maj, inaczej niż za 
zwyczaj, ze względu na trwający stan pandemii.  
Nie możemy organizować nabożeństw majo-
wych, chcemy jednak prosić Matkę Bożą o wsta-
wiennictwo i opiekę. Zachęcamy do modlitwy  
w naszych rodzinach, a także przy przydrożnych 
krzyżach i kapliczkach. Codziennie po mszy św. 
wieczornej będziemy odmawiać Litanię Lore-
tańską przed ołtarzem MB Różańcowej.  
10. Zachęcamy do spowiedzi wielkanocnej, 
spowiadamy codziennie pół godziny przed 
każdą Mszą świętą, natomiast po południu od 
godz. 17.00 do 18.00. W tym roku spowiedź 
wielkanocną można odbyć do Uroczystości 
Najświętszej Trójcy, czyli do 7 czerwca.  
11. Dziękujemy ofiarodawcom, którzy zło-
żyli ofiary, na utrzymanie kościoła przez doko-
nanie przelewów na konto parafialne. Bóg za-
płać.   
12. Trwajmy wytrwale na modlitwie w in-
tencji powstrzymania zarazy. W naszej wspól-
nocie parafialnej modlimy się o godz. 20.00 w 
domach „Różańcem świętym”, rozważając jego 
tajemnice oraz „Koronką do Bożego Miłosier-
dzia”.  
13. W tym tygodniu do Boga bogatego w mi-
łosierdzie odeszli: 

§ Śp. Jerzy Śliwiński, zmarły w 72 roku życia, 
§ Śp. Włodzimierz Wiśniewski, zmarły w 88 

roku życia. 
§ Śp. Mieczysław Klimczak, zmarły w 80 roku 

życia. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 

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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