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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VI NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 

     Jezus powiedział do swoich uczniów: 
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miłości mo-
jej, tak jak Ja zachowałem przykazania 
Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 
wam powiedziałem, aby radość moja w 
was była i aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem. Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za  

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyja-
ciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie 
wybraliście, ale Ja was wybrałem i prze-
znaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby 
Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przyka-
zuję, abyście się wzajemnie miłowali". 

KOMENTARZ 

      Jezus w dzisiejszej ewangelii chce nam 
bardzo dokładnie opowiedzieć kim jest 
dla Niego Bóg Ojciec. Ciekawe jest to, że 
opowiada o swoim Ojcu najbliższym 
przyjaciołom, a więc tym, którzy są dla 
Niego ważni. I dobrze jest dziś usłyszeć w 
tej ewangelii coś, czego nam często bra-
kuje w kontekście wiary, mianowicie to, 
że Jezus ma odwagę mówić o kwestiach, 
które dla Niego są bardzo intymne i deli-
katne, że ktoś może to bez żadnych pro-
blemów obśmiać. Nam bardzo często bra-
kuje pewności i odwagi, zwłaszcza w roz-
mowach dotyczących Kościoła i wiary, 
aby móc z wielką śmiałością opowiedzieć 
o doświadczeniu Boga w naszym życiu. 
Dobrze jest więc postawić sobie pytanie:  

dlaczego tak jest? Jezus opowiada o swo-
jej bardzo zażyłej relacji ze swoim Ojcem, 
ponieważ On ma świadomość i doświad-
czenie kochania przez Boga Ojca. To nie 
jest tylko przekazanie informacji o istnie-
niu Boga, ale o tym jaki On jest. Chrystus 
pragnie, aby każdy z nas mógł doświad-
czyć tego, czego On sam doświadczył 
przez całe swoje życie. Jezus chce, aby-
śmy byli zdolni kochać nie tych, których 
sobie wybieramy, ale tych, którzy są po-
śród nas. Mamy nie tylko kochać ich, ale 
także ich słabości przyjmując, że oni tacy 
są. Niech więc nasze  doświadczenie mi-
łości Chrystusa sprawi, że będziemy dzie-
lić się nim zwłaszcza tam, gdzie trudno 
jest rozdawać miłość.           Ks. Wojciech 
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KĄCIK DLA DZIECI 
      Kiedy cała rodzina przybyła do swego letniego domu położonego w górach, mama 
czteroletniego Marka natychmiast wydała wojnę pająkom, które wszędzie rozsnuły 
swe pajęczyny. Nie zabijaj małych pajączków! – zwołał Marek, a nie widzisz jakie są 
brzydkie? – odparła mama, ale dla swoich mam są najpiękniejsze! 
„Bóg jest tatusiem, który nas kocha jak mama”, powiedziała pewna dziewczynka podczas lekcji 
religii. Być może nie potrafisz znaleźć w sobie zbyt wielu zalet. Mimo to dla Boga jesteś naj-
pięknieszym stworzeniem Wszechświata.                                                           Bruno Ferrero  

„OJCIEC EKUMENIZMU” 
     Droga ekumenizmu jest drogą Kościoła. 
Obowiązek przywracania pełnej i widzial-
nej jedności wszystkich ochrzczonych nie 
spoczywa tylko na nielicznych specjali-
stach zajmujących się ekumenizmem; jest 
zadaniem każdego chrześcijanina, każdej 
diecezji i parafii, każdej wspólnoty Ko-
ścioła. Wprawdzie działania ekumeniczne 
w Kościele nie zaczęły się od Św. Jana 
Pawła II, ale za Jego pontyfikatu nabrały 
ogromnego przyśpieszenia na wszystkich 
płaszczyznach. Powstawały specjalne mię-
dzywyznaniowe komisje teologiczne, 
które bardzo powoli i z wielkim trudem 
wypracowały wspólne stanowisko między 
podzielonymi uczniami Chrystusa. Naj-
większym  osiągnięciem takiej komisji było 
zajęcie wspólnego stanowiska z protestan-
tami w kwestii usprawiedliwienia, co było 
w przeszłości powodem wielu napięć i nie-
porozumień. Nie jest łatwo rozmawiać ze 
światem protestanckim, ponieważ jest 
mocno podzielony, mimo to osiągnięto po- 

rozumienie w wielu sprawach i nawiązano 
braterskie kontakty. Tak blisko było do 
zjednoczenia się z Kościołem anglikań-
skim, dziś ten Kościół sam się osłabił i po-
dzielił, podejmując niezbyt ewangeliczne 
decyzje. Trzeba podziwiać ogromny wysi-
łek Ojca Świętego w dziele pojednania z 
„siostrzanym” Kościołem prawosławnym, 
tak go nazwał. Udało się zrealizować 
wiele, ale jest to wciąż za mało. Tylko pa-
pież Wojtyła rozumiał potrzebę dialogu ze 
starszymi braćmi w wierze, z Żydami. 
Przecież jako mały chłopiec mieszkał w 
domu, który był własnością żydowską. 
Jako pierwszy papież w historii przekro-
czył próg synagogi żydowskiej w Rzymie, 
jako pierwszy papież w historii nawiedził 
muzułmański meczet, a także zwoływał do 
Asyżu przedstawicieli religii świata, aby 
modlić się o pokój i szukać tego co łączy. 
Ten papież każdego chrześcijanina trakto-
wał zawsze jako brata. Teraz to ziarno za-
czyna owocować.  Ks. Henryk Krukowski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W przyszłą niedzielę (13 V) przy-
pada Dzień Fatimski i nasz para-
fialny odpust. Od 15.00 do 17.30 
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w kaplicy Matki Bożej Fa-
timskiej. Uroczysta Msza Święta 
odpustowa o godz. 18:00 pod prze-

wodnictwem ks. bpa Zbigniewa 
Zielińskiego, a po niej procesja Ma-
ryjna z modlitwą różańcową. 

• W przyszłą niedzielę nie bę-
dzie Mszy świętej o 19.30. Intencja 
tej Mszy świętej zostanie odpra-
wiona o godz. 18.00 

• Zapraszamy na tradycyjne 
nabożeństwa majowe na godz. 
17.30. 

2. Zapraszamy na adorację Najświęt-
szego Sakramentu z uwielbie-
niem modlitwą i śpiewem w po-
niedziałek (7 V) na godz. 20:00 do 
kaplicy MBF. 

3. Msze święte w tym tygodniu: 

• z modlitwą o uzdrowienie 
duchowe i fizyczne pod przewod-
nictwem o. Teodora w poniedzia-
łek (7 V) o godz. 18.00; 

• w intencji dobroczyńców, 
podopiecznych i wolontariuszy 
Parafialnego Zespołu Caritas w 
poniedziałek (7 V) o godz. 18.00. 
Po Mszy Świętej spotkanie w sali 
parafialnej; 

• Msza Święta zbiorowa za 
zmarłych w czwartek (10 V) o 
godz. 18.00. Intencje można skła-
dać w zakrystii; 

4. dla chorych i ich rodzin w sobotę 
(12 V) o godz. 10:00. Po Mszy 
Świętej spotkanie w sali parafial-
nej. 

5. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników fotografii do wzięcia 
udziału w szóstym parafialnym kon-
kursie fotograficznym pt.: Piękno 
stworzenia, który trwać będzie od dzi-
siejszej niedzieli - 6 V do 1 X br. Więcej 
informacji i regulamin konkursu na 

stronie internetowej i w zakrystii 
6.  Polecamy uwadze prasę kato-
licką: Gość Niedzielnego, Niedzielę i 

biuletyn parafialny Ave Maria za do-
wolną ofiarę. 
7. Ukazał się ostatni, przed waka-
cjami, numer czasopisma Galilea. 
Bieżące wydanie zostało poświęcone 
tematowi cierpienia. 

8. Jest już dostępny majowy numer 
miesięcznika U Pani Fatimskiej. W 
najnowszym numerze znajdują się ar-
tykuły związane z tematyką Maryjną, 
o litanii loretańskiej, wywiad z przed-
stawicielem Szkoły Maryi, symbolika 
roży w tradycji judeochrześcijańskiej, 
opis życia św. Andrzeja Boboli - pa-
trona Polski, oraz wiele innych cieka-
wych artykułów. Naszą gazetkę para-
fialną można nabyć u ministrantów 

przy wyjściu z kościoła oraz w zakry-
stii. Cena czasopisma to minimum 2 
zł. Serdecznie zapraszamy do zakupu. 

9. Ofiary złożone na tacę w przyszłą 
niedzielę (13 V) zostaną przezna-
czone na cele inwestycyjne.  

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 
drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, 
budowniczych, dobrodziejów naszego 
kościoła oraz zmarłych z naszych ro-
dzin. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA 2018 R  

ŚW. MACIEJA 

7.00  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Maria Lewandrowska w 10. rocznicę śmierci 

19.00 † Helena 

WTOREK, 15 MAJA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna w dniu urodzin Zyty z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
całej rodziny 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Maurycy Ochylski  

19.00 
1) † Apolonia 
2) † Henryka (k) i Jan oraz z rodziny z obojga stron 

ŚRODA, 16 MAJA 2018 R.  
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
ks. Proboszcza Piotra z okazji święceń kapłańskich 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Rodzice: Stanisław i Stefania (k) oraz zmarli z rodziny Pielaków i Peków 
2) † Andrzej Kwaśniewski 

CZWARTEK, 17 MAJA 2018 R. 

7.00 † Piotr 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 
2) † Zygfryd Naujocks w miesiąc po śmierci  

19.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

PIĄTEK, 18 MAJA 2018 R.  

7.00 † Helena, Franciszek, Antoni 

8.00 
1) † Maria (Msza święta gregoriańska) 
2) † Krystyna Dalka w miesiąc po śmierci  

18.00 
1) † Adam Jankowski w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice i siostra Ewa 
2) † Marek Pakur w 9. rocznicę śmierci oraz Jerzy Rycharski  

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agaty w dniu urodzin 

SOBOTA, 19 MAJA 2018 R.  

7.00 † Wincenty, Kazimiera (k), Józef, Helena i Elżbieta  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

16.30 O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

18.00 † Zofia, rodzice i dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Rodzice: Alina w 5. rocznicę śmierci oraz Stefan Kijewscy 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
20 MAJA 2018 R. 

6.30 † Jan w 10. rocznicę śmierci oraz Teresa, Maria, Anna i Stanisław 

8.00 † Wojtuś w 25. rocznicę śmierci oraz babcia Małgosia 

9.30 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

10.30 I Komunia Święta 

12.30 Za parafię 

14.00 † Leopold, Helena, Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Leokadia, Zygfryd Kuklińscy, rodzice z obojga stron oraz Marianna  

19.30 † Stanisława (k) oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 
 


