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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VI NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 
(Dz 15, 1-2. 22-29); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8); (Ap 21, 10-14. 22-23); (J 14, 23); (J 14, 23-29); 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją na-
ukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie 
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam po-
wiedziałem, przebywając wśród was. A Para-
klet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i  

przypomni wam wszystko, co Ja wam powie-
działem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Sły-
szeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i 
przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miło-
wali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powie-
działem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie". J 14, 23, J 14, 23-29 

KOMENTARZ 
      Dzisiejsza Ewangelia to bliska zapo-
wiedź rozstania Jezusa z Jego uczniami. 
Jezus wie, że Jego uczniowie będą czuli 
się smutni, będą tęsknić i myśleć o Nim 
dlatego zapowiada przyjście Ducha Po-

cieszyciela, który ich poprowadzi a jed-
nocześnie zapewnia o pokoju który im 
zostawi. Można powiedzieć, że dziś 
świat żyje we względnym pokoju, ale w 
sercu człowieka pojawia się coraz więcej 
niepokoju. Coraz szybsze tempo życia, 
bieg i postęp różnych światowych wy-
nalazków sprawiają, że człowiek głu-
pieje, bo chciałby to wszystko mieć, znać 
i być ze wszystkim na topie. Na wszyst-
kim tym jest tak bardzo skupiony, że za-
pomina o wewnętrznej wartości, jaką 
jest pokój serca. Życie w tak szybkim i 

wielkim chaosie świata, powoduje, że 
taki sam świat tworzy się w człowieku.       

Czasem wydaje się, że żyjemy tak jak 
byśmy pędzili pod prąd naszych praw-
dziwych, wewnętrznych pragnień, po-
dążając wszędzie tam, gdzie chce ciało, 
a nie duch. Uwikłani w codzienną, wi-

rującą maszynę „zajętości”, próbujemy 
oszukać siebie, wynajdując setki róż-
nych wymówek, że dla Chrystusa nie 
starcza czasu. Właśnie ten zbyt dyna-
miczny pęd życia generuje w nas naj-
większy niepokój, bo głosu Chrystusa 
zagłuszyć się nie da. Im bardziej go lek-
ceważymy, tym bardziej jesteśmy po-
datni na lęk i brak pokoju.  Źródłem po-
koju jest czynienie tak, "jak się Ojcu po-
doba". Będąc w lęku, człowiekowi bar-
dzo trudno jest kochać, a nawet żyć. Nie 
będąc wolnym, nie umie on, nie potrafi 

przyjąć miłości i wziąć tym samym za 
nią odpowiedzialności.      Ks. Wojciech 
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NIE BĄDŹ OBOJĘTNYM 
        Pewna dwunastoletnia dziewczynka napisała kiedyś w swoim dzienniczku: "Jesteśmy ludźmi 
przyszłości, to my musimy ulepszać sytuację. Najgorszą rzeczą jest nic nie robić i patrzeć, jak ten 
biedny świat się rozpada. Wołamy: niech żyje pokój : a prowadzimy wojnę. Powtarzamy: precz z 
narkotykami : a zabijamy sprawiedliwych. A przecież nie jest postanowione, że nie można skończyć 
z tym wszystkim. Chciałabym Ci powiedzieć, jeżeli jesteś smutny z powodu nienawiści w świecie, 
nie płacz i nie trać nadziei, ale zrób coś, nawet coś małego!"                                                       B. Ferreo 

 SFERA DUCHOWA 
          Duchowość to dla człowieka kwestia ży-
cia lub śmierci. Człowiek pozbawiony ducho-
wości jest podobnie bezradny i zagrożony, jak 
zwierzę pozbawione instynktów. Duchowość 
pełni rolę centralnego ośrodka sterowania ży-
ciem. Tym, czym hormony są w organizmie, 
świadomość w psychice a sumienie w moral-
ności, tym duchowość jest w odniesieniu do 
całej egzystencji człowieka. Odmienne rodzaje 
duchowości (na przykład chrześcijańska, bud-
dyjska czy ateistyczna) to efekt odmiennego 
sposobu rozumienia przez człowieka samego 
siebie oraz sensu swej egzystencji.  Niepokoją-
cym znakiem naszych czasów jest fakt, że roz-
wój duchowy - podobnie jak kształtowanie 
dojrzałości w aspekcie moralności, religijno-
ści, wartości i wolności — jest ignorowany lub 
traktowany jako drugorzędny w dominują-
cych obecnie systemach pedagogicznych. Ży-
jemy w czasach, w których u ludzi — zwłasz-
cza młodych - zanika tęsknota za rozwojem 
duchowym, albo tęsknota ta w ogóle się nie 
pojawia. Człowiek ponowoczesny to ktoś, kto 
chce raczej być kimś bogatym materialnie niż 
duchowo. Tymczasem świadome i odpowie-
dzialne pokierowanie własnym życiem wy-
maga zatroszczenia się o rozwój duchowy.  

Nie mogę przecież roztropnie kierować sobą i 
własnym życiem, jeśli nie wiem, kim jestem i 
dokąd zmierzam.  Zaniedbanie rozwoju du-
chowego wynika nie tylko z braku rozumienia 
duchowości i jej centralnej roli w kierowania 
życiem, ale też z faktu, że potrzeby duchowe 
nie są tak „krzykliwe” i tak bezpośrednio od-
czuwane przez człowieka jak, na przykład, 
potrzeby cielesne czy emocjonalne. Dziecko 
zwykle łatwiej poprosi rodziców o coś do zje-
dzenia niż o coś do przemyślenia. W naszych 
czasach wielu młodych ludzi wręcz boi się sta-
wiania sobie pytania o to, kim są i po co żyją.  
Jest to niezwykle groźna sytuacja, gdyż im 
bardziej dany człowiek jest niedojrzały i ogra-
niczony duchowo, tym bardziej nie potrafi w 
rozsądny sposób korzystać z dobrobytu mate-
rialnego, jeśli nawet taki dobrobyt osiągnie. 
Innymi słowy posiadanie pieniędzy przez lu-
dzi ubogich i powierzchownych w sferze du-
chowej jest groźne dla nich samych. Co-
dzienne doświadczenie potwierdza, iż ludzie 
puści duchowo nie są w stanie korzystać z po-
siadanych środków materialnych w taki spo-
sób, by się rozwijać, czyli by mądrze myśleć, 
dojrzale kochać i ofiarnie pracować. 
                                       Ks. Marek Dziewiecki 

           MYŚL NA TYDZIEŃ     
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Do piątku zapraszamy na nabo-

żeństwa majowe, a od soboty na na-

bożeństwa czerwcowe o godz. 17.30. 

Od piątku (31 V) podczas wieczor-

nych nabożeństw będziemy modlili 

się nowenną do Ducha Świętego 

przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego.  

2. Kandydaci do bierzmowania dzi-

siaj rozpoczynają nowennę do Du-

cha Świętego przed przyjęciem sa-

kramentu bierzmowania. Nowenna 

odbywa się codziennie według usta-

lonych godzin. Serdecznie zapra-

szamy na uroczystość bierzmowania 

we wtorek, 4 VI o godz. 18.00. Tego 

dnia nie będzie Mszy Świętej o godz. 

19.00. 

3. W kalendarzu liturgicznym wspo-

minamy: 

• W środę (29 V) wspomnienie 

św. Urszuli Ledóchowskiej; 

• W piątek (30 V) święto Na-

wiedzenia NMP; 

• W sobotę (1 VI) wspomnienie 

św. Justyna oraz I Sobota Mie-

siąca.  

Różaniec wynagradzający NSM o 

godz. 7:30, Msza Święta wynagra-

dzająca o godz. 8:00, a po niej pierw-

szosobotnie rozważanie. Tego dnia  

4. kapłani odwiedzą swoich cho-

rych z posługą sakramentalną. Ks. 

Adam i ks. Proboszcz odwiedzi swo-

ich chorych w piątek, 7 VI. 

5. Spotkanie Rycerzy Św. Michała 

Archanioła w poniedziałek (27 V) o 

godz. 18.30 w sali parafialnej.  

6. Zapraszamy na Godzinki ku czci 

Św. Michała Archanioła w środę (29 

V) na godz. 17.00. 

7. Zapraszamy na Adorację Naj-

świętszego Sakramentu z Lectio 

Divina w czwartek (30 V) na godz. 

19.30 do kaplicy MBF.  

8. Zapraszamy młodzież udział w 

XXIII Spotkaniu Młodych na Polach 

Lednickich pod hasłem „Wiesz, że 

Cię kocham” – 1 czerwca. Zapisy i 

więcej informacji u ks. Adama. 

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 

Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria. 

10. Polećmy teraz Bożemu miłosier-

dziu Naszych drogich zmarłych: Ks. 

Jerzego, budowniczych i dobrodzie-

jów naszego kościoła, śp. Sabinę Ka-

mińską (l. 84) z ul. Subisława oraz 

zmarłych z naszych rodzin: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 27 MAJA 2019 R.  

7.00 † Rodzice: Teresa, Alojzy, Marianna (k) oraz Józef 

8.00 O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mamy Jadwigi  

18.00 † Rodzice: Anna i Jan oraz rodzeństwo: Cecylia, Bronisława (k) i Stanisław  

19.00 
1) †  Teresa Anczakowska w 3. rocznicę śmierci 
2) † Janina Łukaszewska w 20 rocznicę śmierci oraz Leon Łukaszewski w 28. rocznicę śmierci 

WTOREK, 28 MAJA 2019 R.  

7.00 † Stefania (k), Franciszek, Genowefa, Izydor 

8.00 † Zofia, Czesław 

18.00 † Rodzice: Marta i Marian 

19.00 
1) †  Rodzice: Hanna w 7. rocznicę śmierci oraz Jędrzej w 4. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna 70. rocznicę urodzin Danuty Charczyńskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

ŚRODA, 29 MAJA 2019 R.  
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

7.00 Rodzice: Jan, Marta; syn Leszek; zmarli z rodziny: Maria, Czesława (k), Aleksandra (k) 

8.00 
1) † Adam, Genowefa (k), Anna 
2) Dziękczynna za dar życia 

18.00 
1) † Rodzice: Bolesław i Józefa (k), Franciszek oraz Teofil  
2) † Stanisław Borkowski w 32. rocznicę śmierci 

19.00 † Zenon w 16. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron 

CZWARTEK, 30 MAJA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna za łaskę chrztu świętego w 77. rocznicę urodzin Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
MBF na każdy dzień dla całej rodziny 

8.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski i szczęśliwą operację z prośbą o Boże błogosławieńtswo i dalszą opiekę dla Ewy oraz z 
podziękowaniem za łaski w czasie egzaminów maturalnych Dominika z prośbą o dalsze prowadzenie  

18.00 
1) †  Halina Bartoszewska  
2) O zdrowie, ulgę w cierpieniu, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Genowefy od wspólnoty Marana Tha  

19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla całej rodziny  

PIĄTEK, 31 MAJA 2019 R.   
NAWIEDZENIA NMP 

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 
1) Dziękczynna w intencji dzieci z rodzin: Minkiewiczów, Matlów, Koźminskich, Pakólskich, Czartoryskich, Malottki 
oraz dzieci z naszej parafii 
2) †  Maryla (k) Chabel w 8. rocznicę śmierci 

18.00 † Emilia Juda w 1. rocznicę śmierci oraz Anastazja Szreder w 20. rocznicę śmierci 

19.00 
1) †  Andrzej w 23. rocznicę śmierci 
2) † Edwin Bużan w miesiąc po śmierci 

SOBOTA, 1 CZERWCA 2019 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 † Rodzice: Paweł i Jadwiga oraz rodzeństwo  

8.00 Msza święta wynagradzająca  

18.00 † Rodzice: Marianna i Józef Białkowscy  

19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i dary Ducha Świętego dla córek: Patrycji i Leny 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
NIEDZIELA, 2 CZERWCA 2019 R.  

6.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Karoliny w 10. rocznicę 
chrztu i urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla jej rodziców  

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Urszuli i Zygmunta Dumas z okazji 57. 
rocznicy ślubu 

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 13. rocznicy sakramentu małżeństwa dla Pauliny i Pawła  

12.30 
1) Za parafię  
2) †  Eleonora i Władysław Glebko w 20. rocznicę śmierci oraz Andrzej i Maria Glebko  

14.00 † Agnieszka w 6. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Józef w 7. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron  

19.30 † Brat Benedykt, bratanica Ewa oraz zmarli z rodziny  
 


