
 W miłości bardzo ważne jest zaufanie. W praktyce przejawia się to między innymi 
w tym, że wierzymy kochanej osobie na słowo. Nie doszukujemy się w jej słowach jakiegoś 
podstępu czy półprawdy, ale mamy świadomość tego, że pragnie dla nas dobra. Czy podobnie 
jest w naszej relacji do Jezusa?
 „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” – te słowa zdają się potwier-
dzać to, co wyżej napisałem. Jeśli Bóg jest kimś kogo kocham, jeśli jestem świadom Jego miło-
ści do mnie, to zaufam Jego słowom i będę zachowywać Jego przykazania, które będą dla mnie 
nie zbiorem praw, lecz zbiorem rad. „Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” – to 
też wydaje się jasne. Słowa osoby, która nie jest dla mnie ważna, nie są dla mnie na tyle istotne, 
by miały pozostać w moim sercu.
 Jaka jest moja relacja z Jezusem? Czy jest przyjaźnią, czy raczej przypomina ona zała-
twianie spraw w urzędzie? Przychodzę do kościoła, przystępuję do sakramentów, żeby załatwić 
moje „porachunki” z Panem Bogiem, żeby coś zyskać, coś ugrać... Czy jest tak? A może po pro-
stu przychodzę do Jezusa, żeby podzielić się moim życiem: radościami i smutkami, sukcesami 
i porażkami?
 Wiele pytań, ale warto znaleźć na nie odpowiedź, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie 
najważniejsze: czy miłuję Jezusa? Bo jeśli miłuję, to mojej miłości do Niego nie będę wyznawać 
jedynie ustami, lecz przede wszystkim czynami. Bo ten, kto prawdziwie kocha Boga, wygląda 
jak sama miłość. Wygląda jak Bóg, który jest Miłością.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Dz 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.8; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29  

 Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie 
nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 
Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i 
przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy 
się to stanie.

2 maja
ŚWIĘTY ATANAZY WIELKI,

biskup i doktor Kościoła
 Urodził się w 295 r. w Aleksandrii. Był z pochodzenia Grekiem. Posiadał wszech-
stronne wykształcenie. Jego młodość przypadła na krwawe prześladowanie Dioklecjana i Ga-
leriusza.
 W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał 
św. Antoniego Pustelnika, swego mistrza. Za rządów św. Aleksandra Atanazy w 319 r. został 
wyświęcony na diakona i pełnił przy biskupie urząd jego sekretarza. Jako autor listu św. Alek-
sandra do biskupów, w którym błędy Ariusza poddał szczegółowej analizie i krytyce, został 
zaproszony na Sobór Nicejski (325), na którym zajaśniał niezwykłą wymową i wiedzą teo-
logiczną tak dalece, że można powiedzieć, iż przyczynił się w głównej mierze do potępienia 
przez ojców soboru Ariusza. Cesarz Konstantyn I Wielki skazał herezjarchę na wygnanie.
 Po śmierci biskupa Aleksandra jego następcą został wybrany Atanazy (328). Cesarz 
Konstantyn odwołał z wygnania Ariusza i jawnie zaczął sprzyjać jego zwolennikom. Przeciw-
nicy Atanazego oskarżyli go przed cesarzem, że objął stolicę aleksandryjską, nie mając jeszcze 
wieku kanonicznego, a ponadto że popiera przeciwników politycznych cesarza. Atanazy udał 
się więc do Nikomedii, gdzie wtedy urzędował cesarz, i zbił wszystkie zarzuty przeciwników 
(332).
 Przeciwnicy ponownie oskarżyli Atanazego, tym razem o to, że przyczynił się do 
potajemnego zamordowania ariańskiego biskupa Arseniusza. Na synodzie w Cezarei Pale-
styńskiej została wykazana niewinność Atanazego.
 Ariusz dzięki poparciu cesarza zdołał w tym czasie pozyskać bardzo wielu biskupów 
na Wschodzie. Sześćdziesięciu z nich zebrało się na synodzie w Tyrze (335). Atanazy omalże 
nie został na miejscu zabity. Ratował się ucieczką, ale cesarz skazał Atanazego na banicję do 
Trewiru. Śmierć cesarza w 337 r. przywróciła mu wolność.
 Wrogowie ponownie wnieśli przeciwko Atanazemu skargę, tym razem do papie-
ża, św. Juliusza I, o to, że nieprawnie objął stolicę biskupią. Atanazy zwołał wówczas synod 
do Aleksandrii, który wykazał jego niewinność. Przeciwnicy, korzystając z poparcia cesarza 
ariańskiego, Konstansa I (337-350), wymogli depozycję Atanazego; na jego miejsce wszedł 
biskup ariański, Grzegorz. Atanazy ponownie musiał ratować się ucieczką (338). Udał się 
wówczas do Rzymu. Papież św. Juliusz I zwołał dla rozpatrzenia sprawy synod do Rzymu. 
Ponownie wykazana została jego niewinność. Kiedy ten powrócił na swoją stolicę, witały go 
takie tłumy, że - jak pisze św. Grzegorz z Nazjanzu - przypominało to wylew Nilu. Czterdzie-
stu biskupów Egiptu złożyło mu homagium (346).



 Znów niestety Atanazy nie zaznał pokoju. Cesarz Konstancjusz II przeszedł jawnie 
na stronę arian. Zwołał synody w roku 353 do Arles (Francja), a w roku 355 do Mediolanu 
(Włochy), na którym potępiono uchwały Soboru Nicejskiego I z roku 325 i potępiono również 
Atanazego. Cesarz nalegał, by papież, św. Liberiusz I, uczynił to samo. Kiedy zaś ten wyra-
ził stanowczy sprzeciw, także papieża skazał na wygnanie jako heretyka. Atanazy był właśnie 
wraz ze swoim klerem w katedrze, kiedy wszedł do niej wysłannik cesarski i ogłosił jego depo-
zycję. Atanazy przez 6 lat ukrywał się wśród znajomych i mnichów na pustyni. W jego miejsce 
wybrano ariańskiego biskupa Jerzego. W czasie pobytu na pustkowiu napisał dwie apologie: 
jedną w obronie Kościoła przeciwko arianom, drugą zaś w obronie własnej. Napisał także 
Historię arian.
 Po śmierci Konstancjusza II tron objął Julian Apostata. Na początku swoich rządów 
wydał dekret o uwolnieniu z więzień i banicji wszystkich prawowitych biskupów. Atanazy po-
wrócił więc na swoją stolicę. Niebawem jednak cesarz zaczął jawnie sprzyjać poganom, a prze-
śladować chrześcijan. Zachował się list Juliana Apostaty do namiestnika Egiptu, Egicjusza, 
z nakazem usunięcia Atanazego nie tylko ze stolicy biskupiej, ale i z Egiptu. Ponownie więc 
biskup musiał ratować się ucieczką. Cesarz jednak uwikłał się w wojnę z Persami. Przegrał ją i 
podczas niej zginął. Jego następca, Jan, był szczerze oddany katolikom. Atanazy po raz czwar-
ty wrócił do Aleksandrii. Niestety, po roku umarł cesarz Jan. Po raz piąty Atanazy dekretem 
cesarskim został zmuszony opuścić swoją owczarnię. Tym razem jednak lud stanowczo opo-
wiedział się za swoim pasterzem i zmusił cesarza do odwołania wyroku. Cztery lata później, w 
nocy z 2 na 3 maja 373 r. Atanazy zmarł. Na Soborze Konstantynopolitańskim II (553) wobec 
papieża św. Wigiliusza zaliczono św. Atanazego do nauczycieli Kościoła.

3 maja
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA POLSKI,

główna Patronka Polski
 Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. 
Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teolo-
giczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym 
nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 
roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za 
Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie pod-
niesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. 
Zaczynając swoją modlitwę od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewi-
co”, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, 
ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako 
Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić 
w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakra-
mencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał 
trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo 
Korony Polskiej, módl się za nami”.
 Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej 
we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej 
Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 
1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wize-
runku Matki Bożej poza Rzymem.
 Jednak dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat 
Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem 



„Królowej Polski”. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby (1920). Biskupi 
umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność 
tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Kon-
stytucją polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły wszyst-
kie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu 
poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a 
8 września - cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. 
W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August 
Hlond.
 Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 1945, Episkopat Polski pod przewodnictwem 
kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Mat-
ce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział mi-
lionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), 
w czasie uroczystej „Wielkiej Nowenny”, na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomo-
życielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogór-
skich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. 
Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej 
odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubo-
wań międzywojennych, akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie 
niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie od-
dały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnic-
two całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna w roku 1965. Dnia 
3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński oddał w macierzyńską niewolę 
Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. W 1962 r. Jan XXIII 
ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

6 maja
ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE FILIP I JAKUB

 Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. 
Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów (zob. J 1,43-46). Wzmianka, 
że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej Apostołowie musieli 
się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O 
powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie 
nam pozostawiły Ewangelie (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany 
na piątym miejscu. Filip jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana 
Jezusa (zob. J 6,1.5-7). Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poga-
nie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem (zob. J 12,20-23). W cza-
sie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom swojego niebieskiego 
Ojca (zob. J 14,8-10a). Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia 
Apostołom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje po-
między Ojcem i Synem.
 Za Klemensem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, podaje, że 
św. Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, 
biskupa Efezu, o córkach Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły 
bogobojnie w panieństwie. Euzebiusz pisze, że Filip miał cztery córki, które nazywa „proro-
kiniami”, a które miały zażywać wielkiej czci w Kościele pierwotnym. Papiasz, biskup Hiera-



polis, znał je osobiście. Wspomniane informacje o córkach św. Filipa Apostoła są wszakże tak 
fragmentaryczne, że niektórzy współcześni hagiografowie są skłonni przypuszczać, że w tym 
wypadku tradycja pomieszała dwie osoby: św. Filipa Apostoła i św. Filipa diakona z Dziejów 
Apostolskich (Dz 6, 1-6; 8, 4-40), który miał być żonaty i mieć cztery córki.
 Istnieją także dwa apokryfy: Dzieje Filipa i Ewangelia Filipa. Ze św. Filipem nie mają 
one żadnego związku, chociaż podszywają się pod jego autorstwo oraz świadków naocznych 
jego męki. Powstały one dopiero w wieku IV. Piszą one o wędrówkach apostolskich Filipa po 
krainie Partów i Helladzie oraz o różnych przygodach Apostoła, a wreszcie o jego męczeń-
skiej śmierci w Hierapolis. Opierały się one również na tym, co podawała pierwotna trady-
cja chrześcijańska. Ewangelia Filipa jest dziełem gnostyków, którzy pod imieniem Apostoła 
chcieli rozpowszechnić swoje heretyckie błędy.
 Filip miał apostołować również w Scytii - a więc w okolicach Donu i Dniepru. Był-
by to więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) i w jej 
stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana (81-96) przez ukrzy-
żowanie, a potem ukamienowanie. Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.
 Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Ja-
kuba, zwanego także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do 
grona Apostołów), był rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach 
Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc - co oznacza, że przyłączył się do 
grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na imię Maria (była 
spokrewniona ze św. Józefem), a jego ojcem był Alfeusz, zwany również Kleofasem (Mk 3,18; 
Łk 6, 15; Mt 10,3; J 19,25). Jakub Młodszy i św. Juda mieli jeszcze jednego brata, Józefa (Mk 
15,40).
 Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako przewod-
niczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie (Dz 12,17; Dz 15,13-21). Św. Jakub wśród Apo-
stołów zażywał wielkiej powagi (1 Kor 15,7; Ga 1,19). Różnił się ze św. Pawłem w kwestiach 
zachowania obrzezania i innych nakazów prawa Mojżeszowego. Był przekonany, że ono nadal 
obowiązuje Żydów (Ga 2,1-6). Paweł był odmiennego zdania (Ga 2,11-14). Mimo tych różnic 
Paweł nie wahał się nazwać Jakuba filarem Kościoła (Ga 2,9).
 Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w la-
tach 45-49. Na samym początku zachęca, aby wierni byli wobec pokus odważni. Jakub napo-
mina też, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2,26). Podkreśla następnie, że wśród chrze-
ścijan nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są równi wobec 
Pana Boga. Akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki.
 O śmierci św. Jakuba Apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny mu historyk ży-
dowski. Panował wówczas cesarz Neron (54-68). Właśnie w Judei zmarł gubernator rzymski 
Porcjusz Festus (62). Tegoż więc roku 62 został ukamienowany św. Jakub Młodszy. Hegezyp, 
który żył w czasach po Apostołach ok. roku 160, pisał w swoich Pamiętnikach, że podczas 
kamienowania pewien folusznik (rzemieślnik produkujący tkaniny) doskoczył do Apostoła 
i uderzył Jakuba w głowę pałką. Euzebiusz dodaje, że przedtem strącono Jakuba ze szczytu 
świątyni.
 Wśród apokryfów, czyli pism przypisywanych św. Jakubowi, chociaż autorem ich 
nie był, istnieje tak zwana Ewangelia Jakuba, zwana także Protoewangelią Jakuba. Apokryf po-
chodzi z wieku II. Zawiera on wiele ciekawych szczegółów z życia Najświętszej Maryi Panny, 
które zapewne przekazała pierwotna tradycja chrześcijańska. Św. Jakub jest patronem dekarzy.

Źródło: brewiarz.pl



WTOREK   3 maja 2016 r.
7.00 ++ Monika i Józef

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK  2 maja 2016 r.

7.00 ++ Stanisław Zalewski oraz Stanisław Lis

8.00 1) + Alfons (greg. 13)
2) + Józef Grochowski (m-c po pogrzebie)

18.00 1) W intencji Caritas
2) + Olga Nowicka (10. r. śm.)

19.00 + Edward Grabarek (od siostry Ireny z rodziną)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe – codziennie o godz. 17:30.

2. We wtorek obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszego kraju. 
Msze Św. tego dnia o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 18:00 i 19:00.

Podczas Mszy Św. o godz. 19:00 będziemy modlić się o dary Ducha Św. dla maturzystów, dlate-
go serdecznie zapraszamy na tę Mszę Św. wszystkich zdających w tym roku egzaminy dojrzałości, 
a także ich rodziny i przyjaciół.

3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego 
dnia rozpoczniemy w naszej wspólnocie parafialnej Misje Święte przygotowujące nas do uroczy-
stości poświęcenia kościoła. Misje Święte poprowadzi o. Świerad Pettke ze Zgromadzenia Braci 
Pocieszycieli z Getsemani.

4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne maja:
• I czwartek miesiąca – Msza Św. za kapłanów i o powołania kapłańskie o godz. 16:00;
• I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 7:00 i od godz. 16:00, Msza Św. dla dzieci o 

godz. 17:00, comiesięczna adoracja wynagradzająca NSPJ Mszy Św. o godz. 19:00 
zakończona Mszą Św. o godz. 22:00;

• I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 
7:30, Msza Św. wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie rozważanie. 
Tego dnia kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

5. Msza Św. w intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 
Caritas w poniedziałek o godz. 18:00. Spotkanie zespołu wyjątkowo w poniedziałek, 9 maja, o 
godz. 19:00 w sali parafialnej.

6. Zbiórka dla ministrantów i lektorów – w sobotę o godz. 12:00. Spotkanie poprowadzi ks. 
dr Krystian Kletkiewicz, diecezjalny ceremoniarz, który przeprowadzi próbę do uroczystość po-
święcenia kościoła. W związku z tym obecność na zbiórce obowiązkowa!

7. Informujemy, że w tym roku uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się 22 maja o godz. 
10:30. Natomiast rocznicę I Komunii Świętej będziemy obchodzić 29 maja o godz. 11:00.

8. W ramach katechezy dla dorosłych, a także przygotowania do uroczystości poświęcenia na-
szego kościoła zapraszamy na prelekcję na temat witraży zdobiących nasze sanktuarium pod 
tytułem „Podróż w głąb siebie”. Spotkanie odbędzie się w środę o godz. 19:30 w kościele. Po-
prowadzi je ks. Mateusz.

9. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.



8.00 + Alfons (greg. 14)

9.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Grzegorza z okazji urodzin 
oraz o błog. dla jego rodziny

18.00 + Marianna (7. r. śm.)

19.00 1) ++ Marianna, Zygmunt, Krystyna, Lena i dziadkowie z ob. stron
2) W intencji maturzystów o światło Ducha Świętego na czas egzaminów
ŚRODA   4 maja 2016 r.

7.00 O Boże błog., dary Ducha Św., potrzebne łaski, zdrowie i Boże prowadzenie dla Damiana z 
okazji 28. urodzin

8.00 + Alfons (greg. 15)

18.00 1) + Anna
2) + Agnieszka Grzenkowicz (m-c po pogrzebie)

19.00 ++ Stanisława (ona) i Stefan Dziewulscy
CZWARTEK   5 maja 2016 r.

7.00 + Bronisław Kalinowski

8.00 1) W pewnej intencji
2) O dary Ducha Św. dla maturzystek: Joanny i Agnieszki

16.00 O powołania kapłańskie

18.00 1) + Alfons (greg. 16)
2) + Waldemar Budziło (6. r. śm.)

19.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Edyty, Sylwi i Artura z 
rodzinami
PIĄTEK   6 maja 2016 r. 

7.00 + Alfons (greg. 17)

8.00
1) Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w 
Najświętszym Sakramencie
2) + Tadeusz Kaniecki (m-c po pogrzebie)

17.00 ++ Stanisław Borczuk oraz mąż Stanisław i zmarli z ob. stron
18.00 + Barbara Słomian (1. r. śm.)
19.00 ++ Władysław i Janina

SOBOTA   7 maja 2016 r. 
7.00 ++ Halina i Benedykt

8.00 1) + Alfons (greg. 18)
2) Msza Św. wynagradzająca

18.00 ++ Józef (11. r. śm.) oraz Honorata, Czesława (ona), Stanisław i Janusz
19.00 + Stanisław Baranowski

NIEDZIELA    8 maja 2016 r.
6.30 ++ Stanisław i Stefania
8.00 ++ Stanisław i Alina

9.30 1) ++ Paulina, Krystyna, Ksawery, Henryk oraz zmarli z rodzin ob. stron
2) + Alfons (greg. 19)

11.00 ++ Teodor Jawornicki (6. r. śm.) oraz zmarli z rodzin ob. stron
12.30 ++ Stefan, Łucja, Antoni i Feliks
14.00 + Władysław (28. r. śm.)
18.00 ++ Rodzice: Stanisław i Stanisława (ona)
19.30 ++ Stanisław i Stanisława (ona)



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 8 maja, przed Mszą Św. o 
godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
CO WYDARZYŁO SIĘ CZTERDZIEŚCI DNI PO ZMARTWYCHWSTANIU PANA JEZUSA?

ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:


