
 
 

 

         

 
„Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, 

a nie stawać się niewolnikiem ziemi, materii.” 
 

 
 

Intencje:   Mszy  św. 14.05.2023.  – 21.05.2023 r. 

„Błogosławieni  miłosierni albowiem  oni  miłosierdzia dostąpią” 

       
    Czytania na każdy dzień 

 

Dzień godz. Intencja 

 

Niedziela  
 
           14.05. 
  
 

   900 + Rodziców Janusów. Władysławę i Stanisława, Jana i 

Barbarę Janus, Władysława Janusa, Annę Pośnik. 

     

 1200 + Zofię Jana Kaszewiak, Krystynę Stanisława i Piotra 

Duch. 

  

CHRZTY;   

Olszamy 1030 + Dariusza Guzek w 6 r. śm., Macieja Guzek, Henrykę 

Franciszka Zygmunta Karasek. 

 

 

Poniedziałek  
                  15.05. 

   1800 + Kazimierę Antoniego Janinę Stefana Zbigniewa i Kazimierza Lipińskich. 

    O łaskę zdrowia dla chorych, błogosławieństwo dla rodzin i nawrócenie dla 

pogubionych. 

Wtorek 

                  16.05. 
   1800 + Stefana Stanisława Antoninę Zając, Genowefę Antoniego Jana Budytów. 

     

Środa 

                  17.05. 
   1800 + Stefana w 9 r. śm. i Krystynę Trzaska z rodzicami i rodzeństwem. 

     

Czwartek 

                  18.05. 
   1800 + Martę Teofila Trynkos i ich rodziców, Genowefę Mariana Młodzianko, 

Marcelego Piliszka. 

     

Piątek 

                 19.05. 
   1800 + Zbigniewa Korczaka w 8 r. śm.  

  

Sobota 
                  20.05. 

   1800 + Jana Janinę Czesława Mariana Henryka Dominiaków, Mariannę 

Krzemińską, Kazi9mierę Bolesława Kańskich, dziadków Dominiaków i 

Galasów. 

    + Józefa Wiśniewskiego w 3 r. śm. jego rodziców i braci oraz Jadwigę Teklę 

Romana i Ludwika Duchów. 

Niedziela  
                  21.05. 
 

 

     900 + Zofie Józefa Olaków z dziećmi, Anielę Karola Gowinów z dziećmi. 

  

   1200 + za rodziców Krystynę i Władysława Biernackich i zm. z rodz.  za Janinę i 

Jana Stępniów. 

  

CHRZTY;  Julia Trzaska 

Olszamy    1030 + Leszka Leśnowolskiego w 2 r. śm.  

   

http://mateusz.pl/czytania/


 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a      

d u s z p a s t e r s k i  
14 – maja 2023 r. 

 
 
 
1. W poniedziałek rozpoczynają się Dni Krzyżowe. Są to dni modlitw o dobre urodzaje i błogosławieństwo 

Boże w pracy na roli i w sadach. U nas modlić się będziemy przez udział we Mszy św. i w nabożeństwach 

majowych połączonych z okolicznościowym nabożeństwem błagalnym.  

 

2. We wtorek, 16 maja br., przypada uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski 

i Metropolii Warszawskiej. Jest to jednocześnie 85. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli i sprowadzenia 

jego relikwii z Rzymu do Warszawy. Główne obchody będą miały miejsce w Narodowym Sanktuarium św. 

Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61.  

 

3. W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.  

 

4. W piątek o godz. 17.oo – spotkanie dla kl. siódmej i ósmej. 

 

5. W sobotę, 20 maja br. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski będzie 

obchodził 50. rocznicę święceń kapłańskich. W intencji Jubilata modlić się będziemy w czasie Mszy św. 

 

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

  

7. Nabożeństwo majowe odprawiane jest w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. 

 

8.  Dziękuje pani Katarzynie i Klaudii Binkiewicz oraz Marzenie i Ewelinie Cieślak z Pelinowa za posprzątanie 

i przygotowanie Kościoła do dzisiejszej liturgii. W przyszłym tygodniu zapraszamy kolejne osoby. 

 

 



Zamyślenia 
 
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele!" 
 
Mieszkanie czy dom to marzenie wielu ludzi. Każdy chce mieć swój własny kąt. Swój fotel, swoją kanapę, 

swój kubek, swój telewizor. Nie dziwi fakt, że wielu ludzi odkłada każdy zarobiony grosz na swoje M. 
 
Dom daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Lubimy wracać po ciężkim dniu do swojego mieszkania, aby 

tam odpocząć, zregenerować się i nabrać sił. Nie dziwi fakt, że Jezus posługuje się właśnie takim obrazem, 

aby ukazać nam rzeczywistość Nieba. Niebo, choć jest niebotyczne, to ma coś z naszych największych 

pragnień. Tam czeka na Ciebie wspaniałe mieszkanie – przygotowane specjalnie pod Twoje potrzeby 

i oczekiwania. 
 
Niezwykłe jest to, że Bóg nie traktuje nas jak masowej produkcji. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy 

i niepowtarzalny. Bóg miał kiedyś wielkie marzenie. To marzenie nosi Twoje imię. Dlatego w Niebie jest 

mieszkań wiele. Każde skrojone pod konkretne potrzeby. 
 
Jedną z gorszych rzeczy w życiu duchowym jest porównywanie. Zobacz… Eskimos za dom może mieć igloo. 

Mieszkaniec Amazonii – domek na drzewie. Afrykańczyk – niepozorny szałas, a bogaty Europejczyk… willę 

z basenem. Który z nich jest lepszy? Który z nich ma lepsze mieszkanie? Zapewne każdy ma coś, czego nie 

ma ten drugi. Źle by się stało, gdyby mieszkaniec Afryki chciał wybudować igloo na Saharze, a Eskimos szałas 

na Grenlandii.  
 
Nieraz porównujemy się z innymi. Wypatrujmy u „innych” tego, co lepsze i bardziej wartościowe. Wydaje 

nam się, że to, co mamy, jest bezużyteczne. Ale gdybym miał to, co ma tamten, to wtedy… wtedy byłbym 

szczęśliwy, spełniony i święty. 
 
Mieszkań jest wiele, ale droga jest jedna. Jest nią Jezus. Jeśli Twoje życie będzie kroczyć po  tej drodze, to z 

całą pewnością będziesz spełnionym człowiekiem. Nie trwóż się i nie porównuj. Staraj się wraz z Jezusem 

odkrywać potencjał, jakim zostałeś obdarowany. To, co masz, we współpracy z łaską Bożą, doprowadzi cię 

do wymarzonego mieszkania. 

 „Nawet, gdy w sercu mym szaleje burza, podnoszę do Ciebie Jezu wzrok, a w miłościwym Twym spojrzeniu 

czytam: Dziecko, dla Ciebie uczyniłem niebo” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). 

 


