
 1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 

     Jezus powiedział do swoich uczniów: 
"Ja jestem prawdziwym krzewem win-
nym, a Ojciec mój jest tym, który go upra-
wia. Każdą latorośl, która nie przynosi we 
Mnie owocu, odcina, a każdą, która przy-
nosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki 
słowu, które wypowiedziałem do was. 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w 
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we  

Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczy-
nić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wy-
rzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem 
ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli 
we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w 
was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i stanie-
cie się moimi uczniami".               J 15, 1-8 

KOMENTARZ 

     Dzisiejsza ewangelia przenosi nasze 
myśli do ogrodu, skupiając nas na Krze-
wie Winnym. W tak przedstawionej ale-
gorii zauważamy Chrystusa, który jest 
Krzewem Winnym, a my latoroślami. Za-
danie latorośli jest trwanie w Krzewie. Co 
zatem znaczy trwać? Jezusowi chodzi o 
stałe i trwałe mieszkanie w Nim i z Nim.  
Trwać to nie to samo co być dwa razy w 
roku u spowiedzi, albo od czasu do czasu 
przyjść do Kościoła lub jeszcze rzadziej 
uklęknąć do modlitwy.  Trwać to znaczy 
być bez przerwy w łasce uświęcającej. 
Kiedy ją tracimy dopuszczając grzech au-
tomatycznie odcinamy się od krzewu i po-
woli zaczyna usychać w nas życie du-
chowe. Nie mamy być sporadycznie od-
wiedzającymi przechodniami, którzy od 
czasu do czasu przypominają sobie o swo 

jej przynależności do Kościoła i Boga. Na-
szym zadaniem jest trwać przy Jezusie 
nieustannie. Po czym można poznać 
prawdziwego chrześcijanina? – Po owo-
cach, a nie po liściach.  Bo może być cza-
sem tak, że w naszym życiu jest wiele zie-
leni dobra, miłości czy pobożności, ale nie 
widać owoców czyli Boga a jeśli są to są 
małe i cierpkie.  Wszystko co poza Bo-
giem to jedno wielkie „nic”. Możemy ro-
snąć bardzo blisko Chrystusa, nawet przy 
najbardziej dorodnych owocach rosną ja-
kieś inne krzaki, ale niestety nie są podłą-
czone do tego właściwego korzenia.  Je-
zus mówi, że kto trwa z Nim to przynosi 
owoc obfity, jeśli ktoś nie trwa, wisi, albo 
całkiem się odciął to po prostu usycha. A 
jego życie staje się po prostu jałowe, puste 
i bezowocne.                          Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
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: Który z ewangelistów wyróżnia się obrazowym stylem pisowni? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„WY JUŻ JESTEŚCIE CZYŚCI” 
      Czasownik „trwać”, wyraża bliskość, 
wierność, wspólnotę. To „trwanie” rodzi 
się z dialogu, z wzajemności i przynosi 
konkretne owoce. Wystarczy otworzyć 
Słowo i je czytać. Wtedy czujemy od we-
wnątrz, że coś zaczyna się w nas poruszać 
– to jest miłość do Chrystusa, która leczy. 
Jeżeli medytujemy Słowo Boże to odczu-
wamy skutki także w naszym ciele – ono 
jest bardziej czyste. Św. Augustyn powie: 
„Duch poddany Tobie, ciało poddane 
nam”. W innym miejscu Św. Augustyn do-
daje: „Myślałem, że czystość zdobywa się 
własnym wysiłkiem. Później przyznaje do 
jakiego stopnia był głupi: „ myślałem, że to 
mój wysiłek, ale gdybym wiedział, że to 
Twoja łaska, to od razu bym Cię prosił”. 
Czystość to jest jedność z Panem Bogiem. 
Czystość jest Darem i łaską. Strzeżmy się 
fałszywej postawy wysilania się. Jeśli bu-
dujemy na Panu – to nawet jeśli przyjdzie 
upadek, to jest nadzieja, że Pan podniesie. 
A gdy buduję, wspierając się tylko na wła- 

Snych siłach i następuje upadek, to na-
prawdę można upaść jeszcze niżej. Czło-
wiek nigdy nie jest za stary na grzech, 
wbrew temu, co śpiewał kiedyś Ryszard 
Rynkowski. Młodzi dominikanie pytali 
kiedyś – zmarłego już ojca Badeniego 
kiedy przestaną im doskwierać przeróżne 
pokusy. Ojciec Badeni poradził im, żeby 
zapytali kogoś starszego. W czystości 
trzeba zawsze czuć się słabym. Człowiek 
nigdy nie jest zbyt stary, żeby robić głup-
stwa. Takim przykładem utraty głowy jest 
postawa starców z księgi Daniela. Goethe 
zakochał się po osiemdziesiątce w szesna-
stolatce, nawet chciał się z nią ożenić, tylko 
jej ojciec się nie zgodził. Tu wiek nie gra 
roli. Ale jeśli trwamy przy Słowie, to ono 
nas oczyszcza! Ona nam także mówi, że 
Bóg wskaże sposób jej pokonania, abyśmy 
mogli przetrwać. Jak jest się ze Słowem, to 
jest się z Bogiem. Czyli dwoje w jednym: Ja 
słaby i On mocny. Słowo ma moc oczysz-
czania.                          Ks. Bohdan Duttko 

 MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Z przykrością zawiada-
miamy, że w ostatni wtorek 
(24 IV) ok. godz. 13.20 męż-
czyzna w wieku ok. 30 lat 
włamał się do naszego ko-
ścioła i wykradł pieniądze ze 
wszystkich skarbon. Bardzo 
prosimy o szczególne zwra-
canie uwagi na niepokojące 
zachowanie ludzi. Niech pil-
nowanie kościoła nie będzie 
tylko tzw. „sąsiedzką” przy-
sługą, gdyż to jest nasz ko-
ściół i nasz dom parafialny. 

2. Od wtorku (1 V) zapraszamy 
na tradycyjne nabożeństwa 
majowe na godz. 17.30. 

3. W tym tygodniu przypadają 
Dni Eucharystyczne maja: 

• I piątek miesiąca - spo-
wiedź od godz. 7:00 i od 
godz. 16:30. Msza Święta dla 
dzieci o godz. 17:00. Nabo-
żeństwo pierwszopiątkowe o 
godz. 7.30 i 18.30; 

• I sobota miesiąca – ró-
żaniec wynagradzający NSM 
o godz. 7:30, Msza Święta 
wynagradzająca  
o godz. 8:00, a po niej pierw-
szosobotnie rozważanie. 
Tego dnia kapłani odwiedzą 
swoich chorych  
z posługą sakramentalną. Ks.  
 

Proboszcz swoich chorych od-
wiedzi wyjątkowo w piątek 
(11 V). 

4. W tym tygodniu obchodzić 
będziemy: 

• W środę (2 V) wspomnienie 
św. Atanazego; 

• W czwartek (3 V) Uroczy-
stość NMP Królowej Polski i 
Święto Konstytucji 3 maja. Tego 
dnia Msze Święte w naszym ko-
ściele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00 i 19.30; 

• W piątek (4 V) wspomnienie 
św. Floriana. 

5. W niedzielę, 6 V zapra-
szamy na Archidiecezjalne 
Święto ku czci św. Wojciecha. 

Mszy Świętej na wzgórzu św. 
Wojciecha o godz. 12.00. 
6. Polecamy uwadze prasę ka-
tolicką: Gość Niedzielnego, Nie-
dzielę i biuletyn parafialny Ave 
Maria za dowolną ofiarę. 
7. Polećmy Miłosierdziu Bo-
żemu drogich nam zmarłych: 
ks. Jerzego, budowniczych, do-
brodziejów naszego kościoła 
śp.: Krystynę Dalkę (l. 83) z ul. 
Pomorskiej, Helenę Sosnowską 
(l. 94) z ul. Pomorskiej, które 
pożegnaliśmy w minionym ty-
godniu oraz zmarłych z na-
szych rodzin. Dobry Jezu… 
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INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 30 KWIETNIA 2018 R  

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Barbara Moriz [czyt. Moric] w 8. rocznicę śmierci 
2) † Rodzice: Czesława (k) i Józef Modrzejewscy oraz Zofia, Szczepan Ziembińscy 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks. Zygmunta w 
rocznicę święceń 

WTOREK, 1 MAJA 2018 R.  
ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 

7.00 † Wanda Babul w 4. rocznicę śmierci 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Felicja, Weronika, Brunon, Anastazja, Bernard, Wacław  

19.00  
ŚRODA, 2 MAJA 2018 R.  

ŚW. ATANAZEGO 
7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Heleny i Jana  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Olga Nowicka 

19.00 Dziękczynna za dar życia w 41. rocznicę urodzin z prośbą o prowadzenie przez Ducha Świętego na dalsze lata 
CZWARTEK, 3 MAJA 2018 R. 

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

6.30 † Rodzice: Wanda i Franciszek 

8.00 † Ireneusz w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron  

9.30 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

11.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o wstawiennictwo św. Rity  

12.30 † Józef i Monika 

18.00 † Marianna w 9. rocznicę śmierci 

19.30 O światło Ducha Świętego dla syna i wszystkich maturzystów  

PIĄTEK, 4 MAJA 2018 R.  
I PIĄTEK MIESIĄCA – ŚW. FLORIANA 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego dla Damiana z okazji 30. rocznicy 
urodzin 

8.00 Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają je w Najświętszym Sakramencie 

17.00 † Waldemar Budziło w 8. rocznicę śmierci 

18.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

19.00 
1) † Anna w 4. rocznicę śmierci 
2) † Ryszard Ślusarz w miesiąc po śmierci  

SOBOTA, 5 MAJA 2018 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 
1) † Bronisław Kalinowski 
2) Dziękczynna z okazji 2. rocznicy ślubu Moniki i Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie 

8.00 Msza  święta wynagradzająca 

18.00 
1) † Maria (Msza święta gregoriańska) 
2) † Marianna, Lena, Zygmunt, Krystyna, dziadkowie z obojga stron  

19.00 † Halina i Benedykt 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
6 MAJA 2018 R. 

6.30 † Jadwiga, Marianna, Tadeusz i Krzysztof  

8.00 
1) Żywy Różaniec 
2) Dziękczynna za opiekę i łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Stanisława z okazji 80. rocznicy 
urodzin oraz dla całej rodziny 

9.30 † Paulina, Ksawery, Krystyna, Henryk, dziadkowie z obojga stron, chrzestni i zmarli z rodziny 

11.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Zmarli z rodziny Turskich, Głuchowskich oraz Stanisław, Józef, Henryk 

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Heleny z okazji 87. rocznicy urodzin 

19.30 Dziękczynna za Martę, Stefana, brata Stanisława oraz ciocię Cecylię 
 


