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R E F L E K S J A    T Y G O D N I A 
 

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. Tak 

dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź zawsze w dobrych relacjach z in-

nymi ludźmi. Prawdę swoją głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, 

nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się ciągle  

z innymi, to możesz stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od 

ciebie; tak było, jest i będzie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. 

Wykonuj swoją pracę z oddaniem, uczciwie i rzetelnie, jakkolwiek byłaby skromna. Jest 

ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych 

przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania 

prawdziwej cnoty, gdyż wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne 

jest heroizmu i bezinteresownej pomocy. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie 

bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest 

ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie co niosą lata, bez goryczy wyrzekając się 

przymiotów młodości, że kiedyś było się młodszym, silniejszym. Rozwijaj siłę ducha, 

aby w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą i ostoją dla ciebie. Lecz nie dręcz się wy-

tworami wyobraźni, bo wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej 

dyscypliny bądź łagodny dla siebie i innych.  Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej 

niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, 

że świat jest taki jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek 

myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twoje pragnienia: 

w zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swoją duszą. Z całym swym  

zakłamaniem, znojem, trudem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest 

piękny. Bądź uważny, nie narzekaj, staraj się być szczęśliwy, bądź WDZIĘCZNY!!! 
 

Z darem w modlitwie i kapłańskim błogosławieństwem 

ks. proboszcz 
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05. – I ROCZ. KOMUNII ŚW. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i MB Królowej Majowej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO KUBOSZ. 
10.00 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i MBNP w int. DZIECI I ROCZNI-

CY KOMUNII ŚWIĘTEJ i ich RODZIN – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
 Naboż. majowe w intencji zgody, miłości i pokoju w Rodzinach parafii. 
 

15.00 – ZBOROWSKIE: Sakrament Bierzmowania kl. III gimnazjum. 
 

PONIEDZIAŁEK – 13.05. – Wspomnienie MB Fatimskiej, Parafialny Dzień Fatimski 
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za + męża Bernarda w kol. rocz. śm., + syna 

Józefa, + córkę Bernadetę, + zięcia, + brata z żoną, ++ rodziców z obu stron 
oraz pokr. Lesik, Hadzik i Pietrucha. Różaniec w int. Róż Różańcowych, Rodzin 

Szensztackich, Margaretek, noszących Szkaplerz, Radnych, Ministrantów i Scholi. 
 

WTOREK – 14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła 
  7.00 – Do Miłos. B. za + matkę Łucję Zychla w 9 rocz. śm. – of. od syna Jerzego Kra-

wczyk. 
18.00 – Do MB za ++ rodziców Stanisława i Antoninę Bator oraz ++ z obu stron. 
  Naboż. majowe. 
 

ŚRODA – 15.05. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ Annę i Piotra Lesik, + siostrę Gertrudę, + ojca Józefa oraz 

++ Marię, Piotra i Franciszka Mann. Naboż. majowe. 
 

CZWARTEK – 16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Florentynę i Franciszka Huć, ++ Matyldę  

i Augustyna Tyrała, + siostrę Teresę, ++ dziadków, swatów, wszystkich ++ z ro-
dziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Naboż. majowe. 

 

PIĄTEK – 17.05.  

17.00 – /Szkolna/ Do B. Op., MBNP i Królowej Majowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o 

dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie HALINY i JANA WICHER. Naboż. majowe. 
 

SOBOTA – 18.05. 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, Annę i Bernarda Kom-

pała oraz ++ dziadków z obu stron.  
 

17.00 – Naboż. majowe przy Krzyżu na Kowiu k. rodzin Lelonek i Kubik – poświęcenie nowe-

go Krzyża. 
 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do Chrystusa Zmartwych. za + męża i ojca Tadeusza Kucharczyk w 5 rocz. śm.,  

++ rodziców z obu stron, + brata Andrzeja i + zięcia Dariusza. 
10.00 – Do B. Op. i Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka 

FRANCISZKA WACŁAWIK oraz dla małżonków JUSTYNY i GRZEGORZA WACŁA-
WIK w 2 rocz. ślubu. Naboż. majowe o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

 

14.00 – Borecka Majówka Orkiestr 2019 w Borkach Wielkich. 

AA KK TT UUAA LLNN OOŚŚCC II     PPAA RR AA FF II AA LL NN EE  
 

 

1. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /W. Roj i D. Hermańska/, a rodzicom 

dzieci rocznicowych za ofiarowanie kwiatów do kościoła na tę uroczystość. 

 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę i ofiary na katedrę w Opolu, za tydzień kolekta 

na potrzeby parafialnego cmentarza /furtka i bramy wjazdowe/. 

 

3. Dzisiaj o godz. 15.00 w Zborowskiem młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowa-
nia, którego udzieli ks. Biskup Andrzej Czaja. Zapraszam świadków bierzmowania  

i rodziny młodzieży na Mszę św. O godz. 18.00 bierzmowanie w Oleśnie. 

4. W tygodniu nabożeństwa majowe połączone z Mszą św. wieczorną. 

5. W poniedziałek odpust w Kolonii Łomnickiej ku czci MB Fatimskiej. O godz. 10.00 

Msza św. w int. chorych i starszych, następnie kawa i kołocz, o godz. 18.00 suma  
odpustowa, której przewodniczy ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja z Opola. 

6. W poniedziałek o godz. 18.00 rozpoczynamy wieczory fatimskie, zapraszam Para-
fian i Czcicieli Matki Bożej na Mszę św., procesję ze świecami i figurą Matki  
Bożej, którą niech poniosą 4 Radni parafii. Świece będą wyłożone na stoliku. 

7. W środę o godz. 19.00 w Klubie na Kowiu spotkanie Rady Sołeckiej i Rady Parafial-
nej dotyczące organizacji parafialnego pikniku w sobotę 25 maja z okazji odpustu 
parafialnego ku czci Św. Urbana, papieża i męczennika. ZAPRASZAM! 

8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie kandydatów do bierzmowa-
nia z klasy 7 Szkoły Podstawowej. 

9. W sobotę o godz. 17.00 nabożeństwo majowe odprawimy przy nowym Krzyżu  

na Kowiu, Krzyż będzie poświęcony. Dziękuję Rodzinom Kubik i Lelonek za od-
nowienie Krzyża i troskę o to miejsce! Krzyż na polu p. Sklorza też będzie nowy. 

10. W niedzielę 19 maja  na placu szkolnym w Borkach Wielkich Borecka Majówka  
z koncertami orkiestr z okolic. Rozpoczęcie o godz. 14.00 przemarszem orkiestr 

spod kościoła w Borkach Wielkich. O godz. 19.00 występ gwiazdy wieczoru Krzysz-

tofa Respondek z kabaretu Rak, o godz. 20.00 zabawa z DJ Youras. Organizatorzy 
zapraszają również mieszkańców Wędziny; będzie bufet i atrakcje dla dzieci jak 
dmuchańce i malowanie twarzy; program w gablotce i na stronie parafialnej. 

 

 

11. W sobotę 15 czerwca organizujemy pielgrzymko-wycieczkę do Zakopanego i Lu-
dźmierza. Koszt od 1 os. 95 zł, zapisy w zakrystii. W programie także Wielka Kro-

kiew, czas wolny na Krupówkach. Zapraszam PARAFIAN do pielgrzymowania! 

12. Wolne intencje mszalne: wtorek 28.05. g.18.00, czwartek 30.05. g.18.00, poniedzia-

łek 17.06. g.18.00, wtorek 25.06. g.18.00, piątek 28.06. g. 18.00, sobota 29.06. g.8.00, 

czwartek 4.07. g.18.00, poniedziałek 8.07. g.18.00, wtorek 9.07. g.18.00, sobota 13.07. 

g.18.00, sobota 20.07. g.8.00, piątek 26.07. g.7.00, środa 31.07. g.18.00, czwartek 1.08. 

g. 18.00, piątek 2.08. g.18.00, wtorek 6.08. g.18.00, środa 7.08. g.18.00, piątek 9.08. 

g.18.00, piątek 16.08. g.18.00, poniedziałek 19.08. g.18.00, wtorek 20.08. g.18.00, pią-

tek 23.08. g.18.00, poniedziałek 26.08. g.7.00, wtorek 27.08. g.18.00, środa 28.08. 

g.18.00, czwartek 29.08. g.18.00. Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św. 


