
 w poniedziałek  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte w 

porządku niedzielnym.  

 We wtorek o g. 17.30 Różaniec do Siedmiu Boleści MB prowadzony przez Apostolstwo 

Dobrej Śmierci. Po Mszy wieczornej spotkanie w salce. O g. 19.00 spotkanie Młodzie-

żowego Kręgu Biblijnego.  

 W środę od g. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Po Mszy 

wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji WSD w Pelplinie w ramach 

Mostu Modlitewnego.  

 W pierwszy czwartek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o nowe 

powołania do kapłaństwa.  

 W pierwszy piątek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wynagra-

dzające Najświętszemu Sercu Jezusa. Po modlitwie spotkanie w salce Straży Honoro-

wej. Spowiedź święta od 16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. Zachęcamy do 

spowiedzi w ciągu całego najbliższego tygodnia. Biuro w tym dniu będzie nieczynne. 

 w sobotę o g. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.   

Spotkanie rodziców i dzieci komunijnych: klasy III A + B – g. 9.00;  

klasy III C + Borcz – g. 10.00;.  

 Spotkania kandydatów do bierzmowania: VIII A – środa g. 16.00; VIII B – środa g. 16.30; 

VIII C – czwartek g. 16.00.  Spotkania w salce.  

 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele odprawiamy codziennie o godz. 17.45.  

 W związku z obchodami  Tygodnia Bibliotek w Polsce, Biblioteka Katolicka przy naszej 
parafii zaprasza do odwiedzin placówki w przyszłą niedzielę 9 maja w godz. 8.30 - 
14.00. Dla odwiedzających bibliotekę czeka niespodzianka.  

 16 Borczańska Drużyna Harcerek „Rosa” prowadzi nabór do swojej jednostki. Chętne 
dziewczynki z klas 4-7 SP są zaproszone w niedziele 9 maja na grę harcerską w Hopo-
wie, która rozpocznie się w o g. 13 przed kościołem. Wszystkie informacje pod nr. tel. 
724-864-650.  

 Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedziele kolekta 
inwestycyjna przeznaczona na opłaty związane z pielęgnacją drzewostanu na cmenta-
rzu.  

 Odszedł do wieczności śp. Jan Rutkowski, l. 84. Pogrzeb odbył się w czwartek.  

 

  

       Dzisiaj, Ewangelia przedstawia alegorię krzewu winnego i 

latorośli. Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, my latoroślami .   

          Ojciec pragnie byśmy dali jak najwięcej 

owoców. To logiczne. Gospodarz winnicy 

sadzi winorośl i ma o niej staranie, by 

obrodziła jak najowocniej. Gdy zakładamy 

przedsiębiorstwo to chcemy, by przynosiło ono 

zyski. Jezus podkreśla: «Ja was wybrałem i 

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 

przynosili. 

 

Jesteś wybrańcem. Bóg cię zauważył. Poprzez 

chrzest wszczepił cię do ogrodu jakim jest  Chrystus. Masz życie 

Chrystusa, życie chrześcijańskie. Jesteś w posiadaniu najważniejszego 

elementu, aby wydać owoc: więź z Chrystusem, albowiem «latorośl nie 

może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym 

krzewie» (J 15,4). Jezus mówi to dobitnie: «Beze Mnie nic nie możecie 

uczynić» (J 15,5). «Jego moc to sama łagodność; nic nie jest tak 

delikatne i zarazem tak nieporuszone» (ś więty Franciszek Salezy). Ileż 

to rzeczy chciałeś zrobić bez Chrystusa? Owoc jakiego Ojciec oczekuje 

to owoc dobrych uczynków, owoc praktykowanych cnót. Jaka jest więź 

z Chrystusem, która czyni nas zdolnymi do wydania tego owocu? Wiara 

i miłosierdzie, to znaczy, trwanie w Bożej łasce.  

 

Kiedy żyjesz w łasce, wszystkie cnotliwe uczynki są owocami miłymi 

Ojcu. Są dziełami czynionymi przez Jezusa Chrystusa poprzez ciebie.  

Są dziełami Chrystusa przydającym chwały Ojcu i przeistaczają sie dla 

ciebie w niebo. Warto zawsze żyć w Bożej łasce!         



V NIEDZIELA  
WIELKANOCY  

2.05.2021 
 

7.30 
1) + Zygmunta 

2) + Wandę i Bernarda Grzegowskich oraz Klemensa Zielińskiego 

9.30 
1) + Gertrudę Kierznikiewicz i brata Ryszarda  
2) + Bronisława Hubińskiego 

11.00 
1) o błog. Boże dla bp. Ryszarda, Arkadiusza oraz diecezji 
2) + Monikę i Franciszka Pakur 

12.15 

1) + męża Mariana w 67 r. urodzin i ++ z rodziny Czerwińskich i  
Jalowskich  
2) z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Teresy i 
Antoniego w 45. r. ślubu 

18.00 + teściów i ++ z rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

PONIEDZIAŁEK 
Najświętszej Maryi 

Panny Królowej 
Polski  

3.05.2021 

7.30 + Aleksandra  

9.30 + Wacława w rocz. śm.  

11.00 + Helenę i Juliusza, Elżbietę i Brunona i Alfonsa Sitterlee 

12.15 + Zygmunta Kreft w rocz. śm.  

18.00 + Leona i Stefanię  

WTOREK 
Św. Floriana  

4.05.2021 

7.15 
W rocz.. chrztu świętego Piotra o dochowanie wierności sa-
kramentowi  

17.00 
1) + Stanisławę Wrońską w dniu ur.  
2) w intencjach Apostolatu Dobrej Śmierci   

18.00 
1) + Edytę Hiller oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  
2) + męża Stanisłąwa Stolc i rodziców z ob. stron.  

ŚRODA 
5.05.2021 7.15 

1) + ojca Brunona Ćwikałowskiego w rocz. śm. oraz mamę 
Stefanię  
2) + Jadwigę Kaszuba  

17.00 
1) o bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń Róży p. Teresy 
Liedtke  
 2) + rodziców Irenę i Stanisława, ojca Waldemara  

18.00 
1) + Marka i Wojciecha Domaros 
2) + rodziców Wandę i Władysława, siostry Irenę i Stefanię 

oraz szwagrów  

CZWARTEK 
I czwartek miesiąca  
Śś. Filipa i Jakuba 

Młodszego, 
 Apostołów  

6.05.2021 

7.15 
1)+ Tomasza Walaszkowskiego  
2) o udaną operację dla Klary i bł . Boże dla całej rodziny  

17.00 
1) + Zbigniewa i Irenę  
2) + Grażynę Malc w dniu ur.  

18.00  
1) + Jana Stencel  
2) + Andrzeja Wejer  

PIĄTEK 
I piątek miesiąca 

7.04.2021 

7.15 + Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła  

17.00 
1) + Lecha Wudarskiego w dniu ur.  
2) + Klemensa w 30 r. śm. Stanisława i Józefa Zaworowskich  

 
18.00 

1) + Gerarda i Zofię  
2) + Annę i Franciszka oraz dusze czyśćcowe  

 
20.00  

1) o oddanie się Jezusowi przez serce Maryi biskupów i ka-
płanów polskich  

SOBOTA 
Św. Stanisława, 

Biskupa i Męczen-
nika,  

głównego patrona 
Polski  

8.05.2021 

7.15 
1) w podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze bł. Boże i 

opiekę Matki Najświętszej  

17.00 
1) z podz. za otrzym. łaski oraz o dary Ducha Św. dla całej 
rodziny  
2) + Bolesława, Waleskę Arent, siostrę Czesławę  

18.00  
1) + Romana, Klemensa i rodziców  
 2) + Marię i Stanisława  Pettke, Elżbietę, Henryka i Jerzego  

VI NIEDZIELA  
WIELKANOCY  

9.05.2021 
 

7.30  
1) + Małgorzatę Fierka  

2) + Genowefę i Jerzego Stencel  

9.30 
1) + Agnieszkę i Brunona  
2) + Annę i Franciszka oraz za dusze czyśćcowe  

11.00 
1) + z rodziny Zielińskich  
2) + Stanisława, Roberta, Irenę i Romana  

12.15 
1) + rodziców Agnieszkę i Stefana Piepiórka  
2) + Leona, Irenę, Alfonsa, kuzyna Jana oraz dziadków z ob. 
stron  

18.00 + Jana Cieszyńskiego w 7 r. śm.  
 


