
Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne.
Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy 
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania 

Amen.
  



Ogłoszenia duszpasterskie

• Dzisiaj nabożeństwo Majowe po Mszy świętej o godz. 1500. 
• Dzisiaj  składka  przeznaczona  jest  na  potrzeby  naszej  parafii.  Bóg

zapłać za złożone ofiary. 
• Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o

powołania do służby Bożej w Kościele. 
• W  tygodniu  nabożeństwo  majowe  po  Mszy  świętej  wieczornej,  z

wyjątkiem czwartku,  gdyż jak w każdy czwartek,  będzie  wystawienie
Najświętszego  Sakramentu  i  adoracja  od  1730 do  1830.  Około  1810

rozpoczniemy  litanię  do  Matki  Bożej..  Zachęcamy  do  udziału
szczególnie dzieci i młodzież. 

• Jutro  rocznica  poświęcenia  naszego  kościoła.  Polecamy Panu Bogu
wszystkich budowniczych naszej świątyni. 

• Jutro po Wieczornej Mszy świętej nabożeństwo fatimskie. 
• We czwartek  święto  św.  Andrzeja  Boboli,  Patrona Polski.  Odpust  na

Górnej Żurawicy. 
• W piątek o godz 800 Msza Święta w intencji naszej jednostki Wojskowej

w kolejną rocznicę poświęcenia sztandaru jednostki.
• W sobotę spowiedź z racji I Komunii świętej dla dzieci i ich rodzin od

godz. 900 do 1000. 
• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątali w

sobotę i w poniedziałek rodzice dzieci, które w tym roku przystąpią do I
Komunii  świętej.  Prosimy również Rodziców o posprzątanie w piątek
obejścia Kościoła.

• Bóg zapłać wszystkim, którzy zorganizowali i czynnie włączyli się   w
Jerycho różańcowe. 

• Spotkanie dla ministrantów, lektorów i rodziców w środę po wieczornej
Mszy Świętej. 

• Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa przypomina,  że 15
maja  mija  podstawowy  termin  na  złożenie  wniosków  o  dopłaty
bezpośrednie za 2019 roku. 

• Próba dzieci I komunijnych codziennie od poniedziałku do piątku o godz
17.00 w Kościele.



Tydzień Modlitw o Powołania

W  czwartą  Niedzielę  Wielkanocną,  zwaną
Niedzielą  Dobrego  Pasterza,  będziemy  obchodzić  
54.  Światowy  Dzień  Modlitw  o  Powołania.  W  tym
dniu wierni  modlą się  w intencji  powołań  do życia
kapłańskiego,  konsekrowanego  i  misyjnego,
rozważają  też  papieskie  orędzie  przygotowane  na
ten  czas.  Niedziela  Dobrego  Pasterza  rozpoczyna
Tydzień Modlitw o Powołania.

– Bez nieustannej i kontemplacyjnej modlitwy
nigdy nie będzie duszpasterstwa powołaniowego ani
też misji  chrześcijańskiej.  W związku  z tym trzeba
zasilać życie chrześcijańskie przez słuchanie Słowa
Bożego, a przede wszystkim dbać o osobistą relację
z  Panem  w  adoracji  eucharystycznej,  będącej
uprzywilejowanym  <<miejscem>>  spotkania  
z  Bogiem  –  wskazuje  Ojciec  Święty  Franciszek  
w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Modlitw 
o  Powołania.  W  przesłaniu  zatytułowanym
„Pobudzeni  Duchem Świętym  na misje”  podkreśla,
że podstawą misji głoszenia Ewangelii jest ufność  
i otwarcie się „na ciche działanie Ducha Świętego”.

Słowa Papieża przytacza delegat Konferencji
Episkopatu  Polski  ds.  powołań  bp  Marek  Solarczyk  we  wstępie  do materiałów  na  tegoroczny
Tydzień Modlitw o Powołania.  Zostały  one przygotowane przez Krajową Radę Duszpasterstwa
Powołań, która jest organem Konferencji Episkopatu Polski i rozesłane do każdej parafii.

– Niech najbliższy tydzień będzie czasem zjednoczenia w modlitwie wszystkich wiernych,
którzy z wiarą będą powierzali Dobremu Bogu intencje każdego człowieka, który rozeznaje swoje
powołanie i pragnie z odpowiedzialnością wypełnić misję, zawierzoną mu przez Boga – zachęca
bp  Marek  Solarczyk.  Podkreśla,  jak  ważne  jest,  abyśmy  naszą  wiarę  przeżywali  
z  odpowiedzialnością,  „nieustannie  ją  pogłębiając,  stawali  się  jej  świadkami  dla  bliźnich”.  
Jak zauważa bowiem, to we wspólnocie wiary „młodzi ludzie kształtują swoje życie”.

W tym tygodniu obchodzimy:

• Poniedziałek - 13 maja - wspomnienie
• Wtorek 14 maja więto , apostoła
• Czwartek 16 maja święto prezbitera i męczennika
• Sobota - 18 maja - wspomnienie , papieża i męczennika

INTENCJE MSZALNE 

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl/


