
 1 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zaw-
sze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie  

będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzi-
cie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W 
owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę go miło-
wał i objawię mu siebie. 
                                                       J 14,15-21 

Dziś w Ewangelii Jezus zapowiada 
swoje odejście. Nie jest to dla Niego łatwy 
moment, gdyż wie, że Jego uczniowie będą  
bardzo to przeżywać, smucąc się i tęskniąc 
za Nim. Dlatego ogłasza im przyjście Du-
cha Pocieszyciela, który ich dalej poprowa-
dzi i mówi, że zostawi im swój pokój. Jezus 
wie, że ludzkie szczęście tu na ziemi nie jest 
celem ani końcem samym w sobie, ale do-
piero wstępem do życia w krajobrazach 
nieba. Słowa Jezusa wyraźnie wskazują, że 
nie pozostawia nas samych. On idzie, by 
przygotować nam miejsce w domu Jego 
Ojca. My dość często zapominamy o tym, 
że w niebie każdy z nas ma godnie przygo-
towane lokum. Wolimy koncentrować się 
na sobie, wmawiając sobie jaki to ja jestem 
słaby, grzeszny, jak bardzo nie umiem ko-
chać, wierzyć, zaufać. W naszym myśleniu 
i działaniu chyba zbyt często występuje 
nadużycie słowa „Ja”. Nierzadko bywa tak, 
że to moje „Ja” zasłania to co  chce powie-
dzieć do mnie Bóg i drugi człowiek. Takie, 

wnikliwe skupianie się na swoim ego, ale 
i również na tym co ważne, bolesne,  czy 
zranione pozbawia mnie tego co piękne, 
czyste i prawdziwe. Bóg chce nam dziś 
przypomnieć, że jesteśmy zaproszeni do 
prawdziwego szczęścia takimi jakimi je-
steśmy naprawdę. Pytanie czy my chcemy 
Go przyjmować takim, jakim On pragnie 
do nas przychodzić? Chrystus nam obie-
cuje znacznie więcej niż myślimy mówiąc: 
będzie jeszcze więcej, jeszcze się spo-
tkamy, będzie pełniej, będziemy się wi-
dzieć, dotykać, rozmawiać. Będziesz ze 
Mną jednym. Moje myśli będą Twoimi 
myślami a Moje drogi twoimi drogami. 
Niczego bardziej nie pragnę, ale czy Ty 
tego pragniesz? Zaproszenie, które Jezus 
dziś do nas kieruje nie jest jakimś pate-
tycznym tekstem, który ma nas sztucznie 
uspokoić, by bardziej komfortowo prze-
żywać doczesność. Niebo jest świętym  
prawem każdego z nas. Nie pozwólmy, 
by było puste.                        Ks. Wojciech. 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Kogo przyjście Jezus obiecał swoim uczniom po swoim odejściu? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

U św. Jana czytamy " Jezus dał im taką od-
powiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech 
dniach wzniosę ja na nowo".  Powyższe słowa 
wnoszą niezwykle ważna treść  do rozważań 
nad istotą świątyni chrześcijańskiej. Odkąd 

Chrystus przyszedł na świat, budynek sa-
kralny przestał być tylko świątynią materialną. 
Świątynią tą jest najpierw i przede wszystkim 
sam Chrystus. Oto nowa i prawdziwa świąty-
nia nieuczyniona ręką ludzką, świątynia w któ-
rej słowo Boże wybrało sobie miejsce zamiesz-
kania wśród ludzi. Nową świątynią jest zatem 
świątynia Ciała Chrystusa. Zostaje ona zbu-
rzona w momencie Jego śmierci, ale po zmar-
twychwstaniu zostaje odbudowana na nowo, 
na wieczność.  Świątynia od tego czasu przed-
stawia przede wszystkim ciało Chrystusa. Ta 
symbolika zostaje uwidoczniona dzięki formie 
architektonicznej, jaką stanowi plan krzyża ła-
cińskiego.  Jest on zbliżony do wyobrażenia 
Chrystusa ukrzyżowanego, którego korpus 

wyznacza nawę główną, napięte ręce - tran-
sept, głowa zaś z koroną cierniową prezbite-
rium z ambitem i wieńcem kaplic. Centralne 
miejsce zajmuje ołtarz – serce całej bryły koście- 

lnej. Ramiona krzyża wskazują cztery strony 
świata, wskazując na prawdę o powszechno-
ści zabawienia. Mimo wielkiego przywiąza-
nia świątyni zbudowanej z kamienia już pod 
koniec epoki starotestamentalnych proroków 

pojawił się nurt religijny głoszący, że Bóg 
mieszka tam, gdzie jest czczony, tam gdzie są 
Jego wyznawcy  (Ez 11,16). Tę prawdę jesz-
cze głębiej zrozumieli wyznawcy Chrystusa.  
Kościół jest więc świątynią Boga, zbudowaną 
na Chrystusie, fundamencie i kamieniu wę-
gielnym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Ks. Adam 
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1. Zapraszamy na tradycyjne nabożeń-

stwa majowe na godz. 17.30. 

2. W tym tygodniu będziemy obchodzić 

wspomnienia:  

• W poniedziałek (22 V) - św. Rity - 

patronki spraw trudnych i bezna-

dziejnych.  

Z tej okazji zapraszamy na godz. 20:00 

na Mszę Świętą ku czci św. Rity połą-

czoną z nabożeństwem. Zachęcamy aby 

na to spotkanie przynieść róże oraz in-

tencje zapisane na kartach w jakich bę-

dzie sprawowana Eucharystia. 

• W środę (24 V) - NMP Wspomoży-

cielki Wiernych.  

3. Zapraszamy młodzież do wzięcia 

udziału w XXXI Spotkaniu Młodych 

na polach lednickich pod hasłem "Idź 

i kochaj", które odbędzie się 3 VI. 

Koszt wyjazdu: 80 zł. Zapisy tylko 

dzisiaj u ks. Adama. 

4. Zapraszamy na pielgrzymkę autoka-

rową od 16 do 18 VI. W programie: 

Świnice Warckie - miejsce narodzin i 

chrztu św. Faustyny Kowalskiej, 

Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniow-

skiej Patronki Rodzin, Jasna Góra, 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i 

św. Jana Pawła II w Krakowie.  

Koszt: 450 zł. Więcej informacji i za-

pisy najpóźniej do jutra u ks. An-

drzeja. 

5. Zapraszamy dzieci na wyjazd letni 

do Międzybrodzia Bialskiego od 

01.07 do 8.07. Więcej informacji i za-

pisy do 4 VI u ks. Adama. 

6. Klub Seniora oraz Grupa Semper Fi-

delis organizuje wspólny wyjazd na 

piknik majowy do Ostrowa na Ka-

szubach w dniach 27-28 V. Szczegó-

łowe informacje i zapisy u ks. Wojcie-

cha. 

7. Z okazji obchodów 100. rocznicy Ob-

jawień Matki Bożej w Fatimie zachę-

camy do zapisów na jednodniową pe-

regrynację figury Matki Bożej w na-

szych domach. Jest to okazja do włą-

czenia się w obchody tego jubileuszu 

całą rodziną w naszych domach. Za-

chęcamy też do składania  

8. Spotkanie dla grupy Semper Fidelis 

odbędzie się w czwartek 25.05.17  

o godz. 16.00 w salce parafialnej. 

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: 

Gość Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn 

parafialny Ave Maria za dowolną 

ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-

gich nam zmarłych: ks. Jerzego, bu-

downiczych, dobrodziejów naszego 

kościoła, śp. Jana Żuchowskiego (l. 

77) z ul. Pomorskiej, Czesława Cho-

rążkiewicza (l. 94) z ul. Pomorskiej, 

których pożegnaliśmy w minionym 

tygodniu. Dobry Jezu, a nasz Panie... 
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 PONIEDZIAŁEK, 22 MAJA 2017 R. 

7.00 †  Krystyna Skrzypkowska-Łutowicz w miesiąc po śmierci 
8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

18.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla pani 
Wiesławy w rocznicę chrztu świętego 

 WTOREK, 23 MAJA 2017 R.   

7.00 †  Jerzy Kapczyński w miesiąc po śmierci 

8.00 †  Stefan Galikowski w miesiąc po śmierci 

18.00 †  Mama Stefania Ruszewska w 5. rocznicę śmierci 

19.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 24 MAJA 2017 R.  – NPM WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

7.00 †  Rodzice: Helena i Franciszek, siostra Aurelia, brat Stanisław 

8.00 †  Aniela, Aniela i zmarli z rodziny 

18.00 †  Joasia Bogusz z okazji imienin 

19.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

 CZWARTEK, 25 MAJA 2017 R.  

7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Teresy 

8.00 †  Stanisława (k), Zygmunt, Zofia 

18.00 
1) †  Jadwiga Mechlińska w dniu urodzin 
2) Dziękczynno-błagalna z okazji 80. rocznicy urodzin Heleny z prośbą o zdrowie i 
Boże błogosławieństwo  

19.00 
1) †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 
2) O powrót do zdrowia oraz opiekę MBF dla Jakuba Nogalskiego 

 PIĄTEK, 26 MAJA 2017 R.  

7.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 †  Mamy: Bolesława i Paulina 

18.00 
1) †  Genowefa Trzebiatowska 
2) †  Bolesław w 23. rocznicę śmierci oraz Stefan w 17. rocznicę śmierci 

19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 SOBOTA, 27 MAJA 2017 R.  

7.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla 
Wojciecha w dniu urodzin 

18.00 †  Józef w 12 rocznicę śmierci, Honorata, Czesława (k), Stanisław, Janusz 

19.00 †  Andrzej Zgorzelski w miesiąc po śmierci 

 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, 28 MAJA 2017 R.   

6.30  

8.00 †  Rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny Różańskich i Laszkiewiczów 

9.30 †  Marta w 47. rocznicę śmierci oraz Marian 

11.00 †  Jarosław i Edmund oraz rodzice: Helena i Edmund 

12.30 Za parafię 

14.00 †  Jan Leszczyński w 5 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

19.30 †  Teresa Sobieszek (intencja od rodziny Iwańczuk) 
 


