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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Dzieje Apostolskie (Dz 9, 26-31)
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy 
bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził 
do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do 
niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu 
przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. 
Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia 
jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył 
bogobojnie, i ob�itował w pociechę Ducha S�więtego.

Psalm	(Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32)
REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
«Serca wasze niech żyją na wieki».

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi,
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

Moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi:
«Pan to uczynił».

II	czytanie	
List św. Jana Apostoła (1 J 3, 18-24)
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że 

 

 S�więty Józe�ie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu 
sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego 
Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za 
Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.

O mój najlepszy Ojcze, święty Józe�ie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa 
i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń 
dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy 
krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józe�ie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią 
Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam 
wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem 
będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie 
pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

1.	Rozpoczął	się	miesiąc	maj.	Zapraszamy	na	nabożeństwa	majowe codziennie 
o 18.00. 
2.	Jutro	obchodzimy	Uroczystość	NMP	Królowej	Polski.	Msze	św.	wg	porządku	
niedzielnego	 tylko	 w	 górnym	 kościele,	 o	 godz.11.00	 	 Msza	 św.	 w	 intencji	
Ojczyzny.
3. Przypominamy, że w dni powszednie księża spowiadają podczas każdej Mszy św., 
więc jest okazja, aby odbyć spowiedź	wielkanocną. 
4. Msza św. Z�ywego Różańca w środę o godz.17.00.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Godzina S�więta w ramach 
nabożeństwa majowego.
6. Pierwszy Piątek miesiąca Msza św. o NSPJ o godz.7.30, dla dzieci o godz. 17.00 
i o 18.30. Spowiedź podczas każdej Mszy św. i dodatkowo od godz.16.30.
7. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić Uroczystość	św.	Stanisława,	biskupa	
i	męczennika, Głównego Patrona Polski. 
8. Powoli kończą się prace remontowe dachu kościoła. W najbliższym czasie 
rozpocznie się remont mechanizmu, który uruchamia dzwony. W związku z tym 
można się spodziewać bicia dzwonów o nietypowych porach. Prosimy o wsparcie tych 
inwestycji do skarbon w górnym i dolnym kościele.
9.	 Zachęcamy	 do	 nabycia	 prasy	 katolickiej, dostępna w Bibliotece Para�ialnej. 
W zakrystii i w sali św. Wojciecha dostępny biuletyn para�ialny. 
10.	Zmarli	nasi	para�ianie: +Łucja Majewska l.92, +Jan S�piewak l.72, +Henryka Kulas 
l.97. Wieczny odpoczynek…

Akt	poświęcenia	się	św.	Józefowi

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie
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jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to 
przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie 
oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, 
ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 
Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa 
w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Aklamacja (J 15, 4a. 5b)

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc ob�ity.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Jana (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc ob�itszy. 
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – 
jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja 
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc ob�ity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, 
i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc ob�ity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

 Okres Wielkanocny pozwala nam chrześcijanom lepiej przeżywać naszą 
wspólnotowość. Ogromnie ważne jest doświadczenie Kościoła i żywej obecności braci 
i sióstr, z którymi razem zmierzamy do nieba, naszego ostatecznego celu.
 Pierwsze czytanie ukazuje nam dopiero co nawróconego Szawła. Wyznawcy 
Chrystusa znali go jako nader gorliwego prześladowcę i możemy zrozumieć dlaczego 
mieli nieufność w stosunku do niego. S�w. Łukasz napisze nawet iż „wszyscy bali się go, 
nie wierząc, że jest uczniem”. Uznawali przezornie, że nawrócenie Szawła może być 
podstępne. W tym miejscu objawi się wartość wspólnoty, kiedy Barnaba, pełniący 
funkcję apostoła, dał świadectwo o Szawle i opowiedział co mu się przydarzyło pod 
Damaszkiem, i jakie było jego późniejsze zaangażowanie w głoszenie Jezusa w tym 
mieście. To przekonało braci w Jerozolimie do przyjęcia go. Tak jak nowo nawrócony 
postępował w Damaszku, zaraz po chrzcie, tak teraz Szaweł czynił to samo 
w Jerozolimie. Tu rozmawiał z hellenistami, czyli z Z�ydami pochodzącymi z diaspory, 

poznał i poślubił Maryję.

 Jeszcze przed wspólnym zamieszkaniem Maryja stała się brzemienna 
i dlatego Józef zamierzał ją po kryjomu opuścić. Wtedy we śnie ukazał mu się anioł 
wyjaśniając mu cudowny charakter poczęcia Maryi. W związku z zarządzonym przez 
cesarza rzymskiego Augusta spisem ludności Józef i brzemienna Maryja udali się do 
Betlejem i tam Maryja urodziła Syna. Józef nadał mu imię Jezus, zgodnie z poleceniem 
anioła. Za radą anioła Józef uciekł z Dziecięciem i Jego Matką do Egiptu. Po śmierci 
Heroda rodzina wróciła do Nazaretu.

 Pełniąc służbę ojca, Józef współpracował ze swoją małżonką Maryją, aby 
uczynić dom w Nazarecie środowiskiem sprzyjającym wzrastaniu i osobowemu 
dojrzewaniu Jezusa. Wdrażając Go następnie do ciężkiej pracy cieśli Józef pomógł 
Jezusowi wejść w świat pracy i włączyć się w życie społeczne. Gdy Jezus miał lat 12, 
rodzina udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Wzmianka o tej pielgrzymce jest 
ostatnią wiadomością w ewangeliach o Józe�ie. Być może niedługo potem umarł.

 Nie można jednak wykluczyć także możliwości, że powodowany swoją 
skromnością pozostawał na dalszym planie i dlatego nie znalazł zainteresowania 
w przekazach tradycji. Przyjąć jednakże należy z dużą pewnością, że nie żył już kiedy 
Jezus rozpoczynał głoszenie Ewangelii, z całą pewnością zaś, że nie żył kiedy Jezus 
umierając na krzyżu opiekę nad Maryja powierzył uczniowi Janowi.

Odpusty

 Obecnie obchodzony „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża Franciszka 
8 grudnia 2020 r. łączy się z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania 
dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca 
i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

 „Z Rokiem św. Józefa, związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła 
w grudniu Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod 
zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia 
eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca S�więtego. Wierni powinni odrzucić 
wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych 
w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię 
Apostolską.

 Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut 
podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub 
jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

 Udziela się także Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. 
Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek 
inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła 
prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich 
chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

https://www.ekai.pl/1-maja-liturgiczne-wspomnienie-sw-jozefa-robotnika/

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 15-21.3.2021

na równym podziale praw i obowiązków. S�więto to stanowi istotny moment 
tegorocznych obchodów ustawionego przez papieża Franciszka Roku S�więtego 
Józefa.

 S�w. Józef jest patronem chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, 
a także licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. Jest także 
patronem cieśli, stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, 
wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej 
śmierci.

Geneza	święta

 1 maja 1955 r. zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników 
Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, 
nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym 
świecie od 1892 r., świętu pracy.

 Jan Paweł II wielokrotnie przywoływał św. Józefa w tym kontekście, mówiąc 
o znaczeniu pracy w życiu człowieka. „W pewnym sensie można powiedzieć, że 
poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego pracowitość jest 
cnotą. Aby jednak pracowitość pozwoliła człowiekowi rzeczywiście stawać się 
bardziej człowiekiem, winna być ona zawsze wpisana w społeczny wymiar pracy. 
Jedynie pod tym warunkiem zachowana zostaje niezbywalna godność osoby, a także 
społeczna wartość ludzkiej działalności” – podkreślał podczas audiencji generalnej na 
placu św. Piotra 1 maja 2002 r. Ponadto w 1989 r. wydał adhortację apostolską 
„Redemptoris Custos”, poświęconą znaczeniu tego świętego.

 Obecny papież Franciszek, w liście apostolskim „Patris Cordi” ogłaszającym 
Rok S�więtego Józefa, przypomniał, że „jednym z aspektów, który charakteryzuje św. 
Józefa, jest jego związek z pracą. S�więty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby 
zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności 
i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy”.

 Papież dodał, że „praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, 
okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów 
i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty”. Zaapelował, abyśmy prosili 
św. Józefa Robotnika, o to byśmy potra�ili „znaleźć drogi, które kazałyby nam 
powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina nie może pozostać bez pracy!”

 Do tego, aby dzień 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, uczynić 
dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy w obecnej sytuacji epidemii, 
zachęciła Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w słowie „Pokój tobie, Polsko” z 27 
kwietnia 2020 r.

Kim	był	św.	Józef

 S�w. Józef pochodził z rodu króla Dawida, dlatego Betlejem było miastem jego 

pochodzenia. Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą. W tamtych czasach określenie 

to oznaczało również rzemieślnika wytwarzającego sprzęt domowy. W Nazarecie 

posługującymi się językiem greckim. Kiedy oni zamierzali zabić Szawła, bracia 
w Chrystusie wysłali go do rodzinnego Tarsu w Azji Mniejszej. W późniejszym czasie 
Barnaba wezwie go do misji. W tym czasie Kościół cieszył się z pokojowego rozwoju. 
Wspólnota wspierała się, chroniła i troszczyła o zabezpieczenie wszelkich potrzeb 
braci.
 Psalmista wychwala Boga i występuje jako przedstawiciel wspólnoty 
poszukujących Go. Prorokuje o powrocie wszystkich do Pana, że będą żyć razem 
w Jego obecności i opowiadać sobie o wielkich dziełach Bożych. Oto wizja nieba, która 
swój początek ma w Kościele.
 Drugie czytanie zaprasza chrześcijan do wzajemnej miłości. S� w. Jan 
przypomina w liście to, co napisał w Ewangelii: największym przykazaniem Jezusa 
jest miłość wzajemna na wzór Jego miłości – do końca i bez reszty. Objawiać się ma ona 
w uczynkach i prawdzie, a czasem w słowach. W pojedynkę człowiek jest za słaby, żeby 
przejść trudy ziemskiego życia i dojść do nieba. Dlatego o przebaczaniu, miłości 
i zażyłości z Bogiem autor pisze w liczbie mnogiej. Kościół (zwołanie) jest drogą 
wspólnotową.
 Ewangelia przedstawia nam znaną alegorię krzewu winnego i latorośli. Jezus 
wyjaśnia w niej kto jest kim i kto od kogo zależy. On jest krzewem, a my latoroślami. 
Nie możemy istnieć w oderwaniu od Jezusa, podobnie jak latorośle w oderwaniu od 
krzewu. Wzajemna miłość (miłosierna, troszcząca, o�iarna, a także przebaczająca) 
pozwoli utrzymać się razem we wszczepieniu do krzewu.
 Warto zwrócić uwagę na wspólnotowość tego umieszczenia w Chrystusie. 
Liczba mnoga wskazuje jasno, że Pan życzy sobie naszej współpracy i kolegialności. 
Latorośle rosną razem i wydają owoc. Natomiast każda jedna sama usycha i jest 
spalana. Jezus mówi do mnogości o błogosławieństwie wspólnego bycia w Nim, 
a piętnuje separację i wskazuje na jej śmiertelne konsekwencje.
 Można odczytać to w kontekście Judasza; czasu pisania tej Ewangelii, czyli 
okresu młodego Kościoła, mającego trudności doktrynalne; a także w odniesieniu do 
naszych czasów – izolacja i błędna samowystarczalność z pewnością nie są zgodne 
z naturą Kościoła, który jest wspólnotą. A jak poucza Sobór Watykański II: Spodobało 
się Bogu zbawić człowieka nie w pojedynkę, ale we wspólnocie ludu Bożego (por. 
Lumen	gentium, 9).

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	3.05.2021	UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY	
KRÓLOWEJ	POLSKI,	GŁÓWNEJ	PATRONKI	POLSKI

6:30		 + Katarzyna Sałata (3)
8:00		 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki Ewy
9:30		 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie
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11:00		Za para�ian – Msza S�więta za Ojczyznę
12:30		+ Jerzy Pawlicki (28) 
16:00  + Jan Dymarski (3) 18:30	+ Mieczysław Król (3)

WTOREK	4.05.2021	ŚWIĘTEGO	FLORIANA,	MĘCZENNIKA
6:30  + Jan Dymarski (3) 
6:30		 ++ Siostry: Zo�ia i Aniela 
7:00		 + Mieczysław Król (4)
7:00		 ++ Paweł Szweda, rodzice i rodzeństwo
7:30		 + Zygmunt
7:30		 + Katarzyna Sałata (4) 
18:30		+ Jerzy Pawlicki (29)
18:30		++ Rodzice: Stefan i Pelagia, Maria i mąż Longin Frankowski

ŚRODA	5.05.2021	
6:30		 + Mieczysław Król (5)
6:30		 ++ Stanisław i zmarli z rodziny
7:00		 + Jerzy Pawlicki (30)
7:00		 + Roman Krauze w 3. rocznicę śmierci
7:30		 + Katarzyna Sałata (5)
7:30		 + Jan Dymarski (5) 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla 

animatora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii 
oraz rycerzy i ich rodzin

18:30		+ Krzysztof Sierpiński w 3. rocznicę śmierci

CZWARTEK	6.05.2021	SWIĘTYCH	APOSTOŁÓW	FILIPA	I	JAKUBA	
6:30  ++ Brunon Dompke w 3. rocznicę śmierci, Leon, Waleska, Władysław
6:30		 ++ Monika Piotrowska, Marcin Lipski 
7:00		 + Jan Dymarski (6)
7:00		 ++ Klara, Feliks Klein
7:00  + Zenon Zakłada w miesiąc po pogrzebie 
7:30		 ++ Henryk Szymański w 5. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron
7:30 + Katarzyna Sałata (6)
18:30		O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków 

Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna
18:30		+ Mieczysław Król (6)

PIĄTEK	7.05.2021	
6:30		 + Jan Dymarski (7)
6:30		 ++ Irena, Stanisława (ona) i Stanisław Jędrzejczyk
7:00		 + Katarzyna Sałata (7)
7:00		 ++ Stanisława Janicka, Jan Janicki i Józef Janicki
7:30		 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzech własne, 

naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników 
7:30  ++ Mąż Jarosław, rodzice, teściowie i rodzeństwo z obydwu stron
7:30  + Alfred Skalimowski w miesiąc po pogrzebie
18:30		++ Maria, Józef, Ignacy, Jan, Salomea, Helena, Agnieszka, Anastazja 
18:30		+ Mieczysław Król (7)

SOBOTA	8.05.2021	ŚWIĘTEGO	STANISŁAWA,	BISKUPA	I	MĘCZENNIKA,	
GŁÓWNEGO	PATRONA	POLSKI	

6:30		 + Jan Dymarski (8)
6:30  ++ Mama Anna w 26. rocznicę śmierci, tata Augustyn, rodzeństwo: Elżbieta 

i Józef Walaszkowscy
7:00		 + Mieczysław Król (8)
7:00		 ++ Rodzice: Janina i Leon Lemańczyk i bracia: Tadeusz i Jan
7:00		 + Leon Józefowski w miesiąc po pogrzebie
7:30		 ++ Irena Bielawska w 6. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
7:30		 + Teresa Pokusa w miesiąc po pogrzebie
18:30	 	++ Stanisław Szmul, Anna i Piotr Szmul

6	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	9.05.2021	
GO� RNY KOS�CIO� Ł
6:30		 + Katarzyna Sałata (9)
8:00		 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eweliny z okazji urodzin
9:30		 ++ Za dusze zmarłych rodziców: Anny i Stanisława, babcie i dziadkowie 

z obojga stron
11:00		Za para�ian
12:30  ++ Marian Piotrowski w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i 

wnuczka Sandra
16:00  + Łucja Wycinka w 1. rocznicę śmierci
19:00  + Jan Dymarski (9)

DOLNY KOS�CO� Ł
8:00		 + Mieczysław Król (9) 
9:30		 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy
11:00		++ Jerzy Minsdorf i rodzice z obojga stron: Władysław, Helena, Nikodem, 
 Julia
12:30		++ Za śp. Sabinę, Barbarę, Bogusławę i Aleksandrę oraz rodziców 

 1 maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa, robotnika. Papież 
Pius XII wprowadził 1 maja 1955 r. święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy 
szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Dekalog	-	V	przykazanie

1	maja	liturgiczne	wspomnienie	św.	Józefa	Robotnika	
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