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Słowo Boże
1czytanie (Dz 9, 26-31)
2czytanie (1 J 3, 18-24)
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go,
i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy,
nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba
i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce
przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i
oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze
opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana,
serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas
który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania
nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić
występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki
będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ
temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się
przekonania przemawiając w imię Pana.
Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie,
Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa
usiłowali
go
zgładzić.
Bracia
jednak,
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam
dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do
nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w
Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się
Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas,
pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha
Świętego.
Ewangelia (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym,
który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi
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 uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony
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 staniecie się moimi uczniami".
Jezus Chrystus przy innych okazjach mówił o Królestwie Niebieskim porównując je z winnicą, która jest
oddana w dzierżawę rolnikom. Teraz, wprowadza pewną zmianę. On sam jest krzewem winnym. Nie mówi:
«wy jesteście krzewem winnym», ani «wy jesteście rolnikami winnicy». Ale mówi: «Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami». Sam syn, który w przypowieści o winnicy był dziedzicem, teraz utożsamia się z
krzewem winnym. Wszedł do winnicy, do świata i stał się winnym krzewem. Pozwolił się zasadzić w ziemi.
W ten sposób Jezus Chrystus ukazuje im głębię Miłości Bożej. On sam stał się krzewem winnym, utożsamił
się na zawsze z krzewem winnym, z ludźmi, z życiem każdego z nas. I dlatego krzew winny już nigdy nie
będzie mógł być wyrwany, nie będzie mógł być pozostawiony złoczyńcom i złodziejom. Do końca należy do
Boga, ponieważ sam Syn Boży żyje w nim. Obietnica złożona Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi,
Mojżeszowi, Dawidowi, prorokom, została ostatecznie spełniona. Poprzez swoje Wcielenie, Bóg osobiście
się zaangażował, jego miłość jest nieodwołalna. Ale, jednocześnie, obraz winnego krzewu i latorośli mówi
nam o wymaganiach tej miłości. Kieruje się do każdego z nas, oczekując odpowiedzi. Konieczne jest
wejście w ten strumień miłości; wyciąć, przyciąć, oczyścić to wszystko co uniemożliwia, aby ten strumień
dotarł aż do ostatniego zakątka tego świata. Opiekun winnicy bierze nożyce do cięcia latorośli i przycina

je, aby miały więcej słońca i światła, aby dały smaczne winne grona. Sam Chrystus chce nas przyciąć,
abyśmy żyli jego własnym życiem. Chce nas wprowadzić w swoją Mękę, abyśmy wprowadzili ją w nasze
własne życie, abyśmy ją wcielili. W ten sposób otrzymujemy nowy sposób bycia. Życie Chrystusa staje się
także naszym: możemy myśleć jak On, działać jak On, widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa. Jako skutek
tego możemy kochać innych tak jak On to uczynił: w swoim sercu, ze swego serca, swoim sercem. I nieść w
ten sposób światu owoce dobroci, miłości i pokoju. I prosi nas abyśmy weszli w jego zranione ręce, aby
mógł wyciąć z naszego życia to co przeszkadza, to co oddziela nas od Boga. Drobne umartwienia są
właśnie takim sposobem, aby powiedzieć Panu, aby zabrał nam przejawy pychy, pożądania, zagniewania,
lenistwa, zazdrości, egoizmu, próżności, urazów, nieczystości. Pozwólmy, aby Duch Święty przycinał
wszystko to, co nie jest życiem w Chrystusie. On sprawi, że nasze serce będzie miało wielkość serca Jezusa
Chrystusa. Jeśli pozwolimy, aby działanie Boga weszło w nasze życie, wówczas pozostaniemy w jego
miłości, damy trwały owoc. Poprzez nasze małe umartwienia i akty pokuty mówimy Bogu: „chcę żyć w
Tobie, dla Ciebie, z Tobą”; „chcę tam gdzie jestem uczynić obecną siłę twojej miłości”. (opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Rodzina jest pierwszą, lecz nie jedyną ani wyłączną powinni nigdy zapominać, że rodzice zostali
wspólnotą wychowującą: już wymiar wspólnotowy, ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i
obywatelski i kościelny człowieka wymaga i głównymi wychowawcami dzieci, i że ich prawo
prowadzi do dzieła szerszego i określonego, jest niezbywalne. Jednakże dopełnieniem praw
będącego owocem uporządkowanej współpracy rodziców jest spoczywająca na nich poważna
różnych czynników wychowawczych. (…) Prawo powinność głębokiego zaangażowania się w
rodziców do wyboru wychowania zgodnego z nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z
wyznawaną przez nich wiarą winno być nauczycielami i kierownictwem szkoły. Jeżeli w
bezwzględnie zabezpieczone. Państwo i Kościół szkołach naucza się ideologii przeciwnych wierze
mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi chrześcijańskiej, rodziny, o ile to możliwe, przy
możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły pomocy różnych form zrzeszeń rodzinnych, muszą
prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. ze wszystkich sił i z całą umiejętnością pomóc
W tym celu, zarówno Kościół, jak i państwo winny młodym, ażeby ci nie oddalili się od wiary. W tym
tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność, przypadku rodzina potrzebuje szczególnej pomocy
których słusznie domagają się rodziny: pomoc duszpasterzy, którym nie wolno zapomnieć, że
winna być proporcjonalna do niewystarczalności rodzice mają nienaruszalne prawo do powierzenia
rodziny. A zatem ci wszyscy, którzy w dzieci wspólnocie kościelnej.
społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie
Z Komunikatu Episkopatu dotyczącego nowych wezwań Litanii Loretańskiej
Wezwanie „Mater misericordiae” jest już używane w polskiej wersji Litanii jako „Matko miłosierdzia”, Do czasu
zatwierdzenia oficjalnych tytułów w języku polskim nie powinny one być publicznie odmawiane, natomiast dla celów
informacyjnych można tymczasowo używać wstępnie przyjętego projektu tłumaczenia: Mater spei – Matko nadziei.
Solacium migrantium – Pomocy migrantów / Ulgo migrantów. Słowo „solacium” można tłumaczyć na wiele sposobów
jako „pociecha, ulga, pomoc, ratunek, ucieczka”, ale ze względu na to, że wezwanie ma się znaleźć między już
istniejącymi „Ucieczko grzesznych” a „Pocieszycielko strapionych”, dlatego słowa „ucieczka” i „pocieszenie” jako już
zajęte nie powinny być brane pod uwagę, pozostają zatem „ulga, pomoc, ratunek”. Obecnie wydaje się, że z tych trzech
najlepiej brzmi „Pomocy migrantów”. Co do wyrażenia „migrantes”, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia: 1) ci,
którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu), 2) ci, którzy się
wyprowadzają, 3) przesiedleni; z tych trzech znaczeń najlepiej w całość komponuje się to pierwsze. Co do kolejności
odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, obecnie zatwierdzona w Polsce wersja Litanii Loretańskiej umieszcza je
po „Matko łaski Bożej” i kolejność ta może zostać zachowana zwłaszcza w miejscach, gdzie wierni korzystają z
drukowanych tekstów. Nowe miejsce tego wezwania jednakże już jest wyznaczone przez Stolicę Apostolską na po
„Matko Kościoła” i tak również można je odmawiać, zwłaszcza tam, gdzie wierni tylko odpowiadają na wezwania
przewodniczącego.

!!! Powyższy tekst zaczerpnięty z komunikatu z czerwca 2020r. W sierpniu nowe wezwania
litanii zostały zatwierdzone. Przepraszamy za pomyłkę.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Maj

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Św. Józef (w liście papieża Franciszka)
„Ojciec z twórczą odwagą”
Ojciec Święty zauważa, że czasami „trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu
których nawet nie mieliśmy pojęcia”. Bóg, który „interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi”, działa w życiu
Jezusa i Maryi „ufając w twórczą odwagę” Józefa. „Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to,
co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi
przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności. Jeśli czasami Bóg zdaje się nam
nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować,
wymyślić, znaleźć” – pisze Franciszek. Odwołując się do zorganizowanej przez Józefa ucieczki Świętej
Rodziny do Egiptu, podkreśla, że dla niego jest on „szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są
zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy”. Z racji opieki
nad Dzieckiem, które z czasem powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”, św. Józef jest przyzywany jako „opiekun nieszczęśliwych,
potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających”.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
♦ Dziś po Mszy św. o godz.9.00 spotkanie Żywego Różańca i możliwość skorzystania z biblioteki
parafialnej.
♦ Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. W tym roku podczas
nabożeństw majowych, odprawianych w naszym kościele codziennie o godz. 17.30 po raz pierwszy będzie
odmawiana Litania loretańska z wezwaniami, które do tekstu modlitwy dołożył papież Franciszek.
♦ Trwamy w nowennie przed uroczystością św. Stanisława biskupa i męczennika. Zaproszenie metropolity
♦ Jutro uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Tego
dnia Msze w kościele jak w niedzielę z dodatkową Mszą o godz. 16.30.
♦ We wtorek po wieczornej Mszy św. wspólny różaniec. W środę Msza św. z Nowenną do MBNP o godz.
18.00
♦ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne. To również czas całodziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego. Zapraszamy
♦ W czwartek zapraszamy na Krąg Biblijny – wspólne rozważanie słów Ewangelii na kolejną niedzielę do salki za chórem w godzinach 19.00-20.00.
♦ Okazja do spowiedzi w I czwartek i w I piątek od godz. 17.00.
♦ W pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00 Msza wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa.
♦ Kapłan odwiedzi chorych w I piątek od godz. 8.30
♦ Za tydzień po wieczornej Mszy Świętej Uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego.
♦ Bóg zapłać pewnemu ofiarodawcy za ufundowanie świec Maryjnych do ołtarza.
♦ W trwającym Rok św. Józefa zrodziła się inicjatywa by ojcowie, mężczyźni naszej parafii ufundowali
artystycznie wykonaną lilię jako wotum dla figury Józefa odbierającego cześć w kościele. Mężczyźni
mogą składać na ten cel dowolną ofiarę w zakrystii. Bóg zapłać.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 3 maja – Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, główna patronka Polski;
– we wtorek 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz, męczennik, patron strażaków;
– w czwartek 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub (†62);
– w sobotę 8 maja – św. Stanisław (między 1034 a 1040-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 2 – 9. 05. 2021r.

10.30
12.00
16.30
18.00

Dziękczynna za pomoc w trudnych chwilach z prośbą o Boże bł. i
opiekę MBNP dla rodziny TOMASIEWICZÓW
O Boże bł. i opiekę MBNP dla członkiń II Róży św. Cecylii oraz
o życie wieczne dla zmarłych z tej róży
+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny
Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu
+ Gustaw ZARĘBA (od córek z rodzinami)
+ Zyta i Tadeusz

7.30

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od teściów Doroty i Artura)

7.30
Niedziela 2.05.
Św. Atanazego,
biskupa

Poniedziałek
NMP Królowej
Polski
3.05.
Wtorek – 4.05.
św. Floriana,
męczennika
Środa – 5.05.
Św. Stanisława
Kazimierczyka,
prezbitera
I Czwartek – 6.05.
Św. Apostołów
Filipa i Jakuba
I Piątek – 7.05.
Sobota – 8.05.
Św. Stanisława BM

9.00

9.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od siostry Danuty z rodziną)

10.30

+ Józefa i Józef PRUŚ

12.00

+ Maria i Franciszek ZIELIŃSCY

16.30
18.00

+ Stanisław SZCZEPANIK w r. śmierci
+ Marianna KNAFEL

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od Ewy i Jana Rysaków z dziećmi)

18.00

+ Krzysztof MAŚLANKA (od żony, syna, synowej i wnuczek)

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od kolegi Franciszka)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od rodz. Skoczków)

18.00

+ Stanisław BABIARZ

18.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od siostrzeńca Ryszarda z rodz.
z Mysłowic)
Wynagradzająca za grzechy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od rodz. Kożuchowiczów)

18.00

+ Stanisław BABIARZ, Agata i Ludwik SOŚNIŃSCY
+ Stanisław, Agnieszka WALIGÓRA, synowie: Stanisław, Jan,
Karol i Bolesław
+ Bogdana (f) i Stanisław KUŚNIERZ
+ Stanisław GÓRECKI (z okazji imienin)
Za Parafian. Sakrament Chrztu
+ Józef SIWEK (od I rej. ul. Kurozwęckiego)
+ Wanda i Stanisław CZEPIEC

7.00

7.30
Niedziela 9.05.

9.00
10.30
12.00
16.30
18.00

Nowenna do Św. Stanisława i Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30
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