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V NIEDZIELA  WIELKANOCNA  

 

            EWANGELIA (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, 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”. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://denary.pl/p/podkladka-korkowa-ja-jestem-droga-prawda-i-zyciem/&psig=AOvVaw2eute9Mz2VPrqDr9GmfhDA&ust=1589053308866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj-goODpekCFQAAAAAdAAAAABAZ


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

W tym tygodniu w czwartek obchodzimy święto św. Macieja Apostoła; w sobotę św. Andrzeja 

Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

1111..0055..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Plewaka w 3. 

Rocznicę śmierci. 

1122..0055..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  HHeelleennyy  DDrreemmbbkkoowwsskkiieejj  zz  

rraaccjjii  pprrzzyyppaaddaajjąącceejj  rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  ii  śśpp..  mmęężżaa  SSttaanniissłłaawwaa.. 

  

1133..0055..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  ddllaa  

rrooddzziinnyy  LLeeśśnniiaakkóóww  ii  GGaajjddaammoowwiicczzóóww.. 

  

1144..0055..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  LLuuddwwiikkaa,,  JJaanniinnyy,,  

AAnnttoonniieeggoo,,  BBeeaattyy  ii  TToommaasszzaa..  

  

1155..0055..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  ddllaa  ppaannii  

ZZooffiiii  MMiicchhuułłkkaa  ––  mmaammyy,,  bbaabbccii  ii  pprraabbaabbccii..    

  

1166..0055..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

KKwwaaśśnniicckkiicchh::  TTeerreessyy,,  KKaarroolliinnyy  ii  TToommaasszzaa  oorraazz  MMaarriiaannaa,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  TTaaddeeuusszzaa,,  JJóózzeeffaa,,  SSttaanniissłłaawwyy,,  

MMaarriiii  ii  dduusszz  ww  cczzyyśśććccuu  cciieerrppiiąąccyycchh..  

  

1177..  0055..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaanniinnyy  ww  22..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  

ii  WWiieessłłaawwaa  ww  22..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii.. 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  FFrraanncciisszzkkii  TTookkaarrcczzuukk  ww  

rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnddrrzzeejjaa  ii  JJaanniinnyy  

RRaaddzziiwwaannoowwsskkiicchh,,  HHeennrryykkaa  ii  TTeerreessyy  KKoowwaallsskkiicchh,,  DDaammaazzeeggoo  ii  WWaannddyy  TTrrzząąssaallsskkiicchh  oorraazz  LLuuddwwiikkaa  

  ii  RReeggiinnyy  SSiieemmiińńsskkiicchh..  

1. W środę, 13 maja, przypada pierwsze tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie. Po wieczornej 

Mszy w Nowolesiu będziemy odmawiać różaniec fatimski. Prosimy o przyniesienie świec. 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Maryi podczas nabożeństw majowych 

odprawianych w poniedziałki, środy, czwartki i soboty o godz. 17:30
 
a we

 
wtorki i piątki po 

Mszy o godz. 8:00. W niedziele po Mszach. 

3. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Aneta Baran zamieszkała w Strzelinie i 

Tomasz Szabłowski zamieszkały we Wrocławiu. Zapowiedź druga. 

 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.                                        
 


