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Słowo Boże
1czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?" I
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na
rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr
Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze
podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem
kilka dni.
człowiekiem".
Wtedy
Piotr
przemówił:
2czytanie (1 J 4, 7-10)
"Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie".
z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty
Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I
ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na
zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego,
świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna
mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze
się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy
grzechy.
Ewangelia (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 przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 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 umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo
sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 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 przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".
Fragment, który czytamy podczas dzisiejszej Mszy świętej jest poprzedzony przez słowa o winnym krzewie i
latoroślach, które złączone z winnym krzewem otrzymują od niego życie i zdolność dawania owoców. Tym,
który rozpoczyna ten proces jest właściciel winnicy, którym jest Ojciec. W Chrystusie, latorośle łączą się z
Ojcem i otrzymują od Ojca. Zjednoczenie z krzewem winnym oznacza zjednoczenie z Chrystusem, trwanie
w Nim. A trwanie w Nim oznacza trwanie w jego słowach: aktywne ich słuchanie i czynienie ich własnym
życiem. W tej sposób pojawi się obfity owoc, powód do radości dla Ojca, dla Syna i dla tych, którzy są
zjednoczeni z Chrystusem; w tym wszystkim Ojciec dozna chwały: świat będzie mógł Go doświadczyć jako
miłość i życie. I jak trwamy w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem? Przez wiarę i miłość. I co porusza
naszą miłość? Miłość, jaką otrzymujemy. Ten, kto nie był kochany, nie wie czym jest miłość, chociaż ta
miłość jest w jego wnętrzu, ponieważ ona budzi się wobec doświadczenia przyjmowanej miłości. Miłości
skierowanej „do mnie”. (…) Ta miłość jest pewnym poznaniem, ponieważ otwiera na oścież nasz byt na
zrozumienie że tylko w Nim łączymy się ze źródłem życia jakim jest Ojciec. Chrystus, Syn, trwa w miłości
Ojca, i nie może być inaczej, poprzez całkowite otwarcie, przyjęcie i oddanie –utożsamienie swojej woli–,
jakie ma wobec Ojca. W Chrystusie widzimy, że utożsamienie się z wolą Ojca –miłowanie Ojca– nie jest
czymś oddzielnym od tego kim jesteśmy, ale jest właśnie drogą, aby prawdziwie być nami samymi, aby

dojść do naszej pełni. Słowa Jezusa jakie przekazuje nam dzisiejsza Ewangelia mówią nam, że przykazania
Ojca nie są czymś obcym wobec nas, czymś co przychodzi z zewnątrz, ale że są jakby naszym duchowym
DNA: przypominają nam kim jesteśmy, z czego jesteśmy uczynieni, do czego dążymy. W sercu tego
duchowego DNA znajduje się przykazanie wzajemnej miłości, ale miłości, której miarę możemy uchwycić
jedynie patrząc na Chrystusa. Dzisiaj używa się słowa miłość w odniesieniu do wielu rzeczy, i w pewien
sposób jego znaczenie zostało rozcieńczone. Miłość jaką poznaliśmy i doświadczyliśmy w Chrystusie jest
miłością dającą się, miłością darem, miłością oddaniem, miłością służbą. Pan Jezus spojrzał na nas jak
Ojciec patrzy na nas, ukochał nas tak jak kocha nas Ojciec. Nazwał nas „przyjaciółmi”. Obyśmy mieli
głębokie pragnienie, aby patrzeć w taki sposób na tych, którzy nas otaczają, gorące pragnienie, aby
zgłębić co oznacza ta „przyjaźń”. Pan Jezus pragnie dzielić z nami to, co dzieli z Ojcem. Otwiera dla nas
swoje serce, aby rozlać w naszym sercu swoje łaski. Tak jak czyni Ojciec, spojrzał On na nas zanim my
spojrzeliśmy na Niego. To jest ta „pierwsza miłość”. Miłość, która zagościła w naszych sercach poprzez
chrzest.Co oznacza, że On nas wybrał? Oznacza, że zbliżył się do nas kiedy sami byliśmy daleko. Oznacza,
że przyszedł uleczyć nasze serce i otworzyć to co było zamknięte. Byliśmy jak ziarno niezdolne do otwarcia
się, do obumarcia, aby stać się rośliną i rozpoczęcia w ten sposób życia, który już nie przestaje wzrastać i
rozwijać się. Aby rozpocząć coś co trwa. Tylko w Chrystusie jesteśmy zdolni, aby nauczyć się czym jest
miłość i miłować się wzajemnie, ponieważ w nim mieliśmy światło, które oświetliło nas, otworzyło,
popchnęło nas do pójścia, jak On, na spotkanie innych osób. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego,
aby być przekazicielem tej pierwszej miłości, miłości Chrystusa, wszystkim tym, którzy nas otaczają.
Jesteśmy ogniwem ustanowienia Królestwa Bożego w sercach. (opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Płodna miłość małżeńska wyraża się w różnych do adopcji i przysposobienia dzieci pozbawionych
formach służenia życiu. Wśród nich najbardziej rodziców czy też opuszczonych: podczas gdy te
bezpośrednie, właściwe małżeństwu i zarazem dzieci, odnajdując na nowo ciepło uczuć
takie, w których nic małżeństwa nie może zastąpić, rodzinnych
zaznają
pełnego
miłości,
to rodzenie i wychowanie. W istocie każdy akt opatrznościowego ojcostwa Boga, świadczonego
prawdziwej miłości wobec człowieka potwierdza i przez rodziców chrześcijańskich, wzrastając w
doskonali duchową płodność rodziny, będąc aktem atmosferze pogody i ufności, cała rodzina zostanie
posłuszeństwa wobec głębokiego, wewnętrznego ubogacona wartościami duchowymi poszerzonego
dynamizmu miłości, rozumianej jako oddawanie braterstwa. Płodność rodziny winna być świadoma
siebie innym. Z tej perspektywy, bogatej w wartości swej nieustannej „twórczości”, cudownego owocu
i zadania dla wszystkich, niech czerpią zachętę ci Ducha Bożego, który otwiera oczy serca na
zwłaszcza małżonkowie, którzy doświadczają odkrywanie nowych potrzeb i cierpień naszego
bezpłodności fizycznej. Rodziny chrześcijańskie, społeczeństwa, i który daje odwagę podjęcia ich
które przez wiarę widzą we wszystkich ludziach oraz udzielenia na nie odpowiedzi. Przedstawiony
dzieci wspólnego Ojca Niebieskiego, będą obraz ukazuje rodzinom szerokie pole działania.
wielkodusznie wychodzić naprzeciw dzieciom Bardziej jeszcze aniżeli opuszczenie dzieci,
innych rodzin, pomagając im i kochając je nie jako niepokoi dzisiaj marginalizacja społeczna i
obcych, ale jako członków jednej rodziny dzieci kulturowa, boleśnie uderzająca starych, chorych,
Bożych. W ten sposób rodzice chrześcijańscy będą upośledzonych, narkomanów, byłych więźniów itd.
mogli rozszerzyć zasięg swej miłości poza więź W ten sposób poszerza się niepomiernie horyzont
ciała i krwi, uznając związki wywodzące się z ojcostwa i macierzyństwa rodzin chrześcijańskich:
ducha, które rozwiną się w konkretną służbę ich miłość płodna duchowo podejmuje wyzwanie
dzieciom innych rodzin, często potrzebujących i tych i innych naglących potrzeb naszych czasów.
pozbawionych środków do życia. Rodziny Chrystus Pan, wraz z rodzinami i przez nie, nadal
chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość ma „współczucie” dla rzesz.
Ujednolicone Teksty Modlitw
O mój Jezu (Akt strzelisty z Fatimy) Do odmawiania po każdym dziesiątku różańca.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tytuł redakcyjny i rubryka wg Sekretariatu Fatimskiego, zgodnie z Listem Apostolskim "Rosarium Virgnis Mariae" Jana Pawła II, nr 35.

SPROSTOWANIE – dotyczące tekstu o tytule „Z Komunikatu Episkopatu dotyczącego nowych wezwań
Litanii Loretańskiej” – z poprzedniego numeru Magnificat 18(872) * 8.05.2021r. Wspomniany tekst jest
nieaktualny, ponieważ jest cytatem z Komunikatu wydanego w czerwcu 2020r.
Przypominamy, że dnia 28 sierpnia 2020r. na Zebraniu Konferencji Episkopatu Polski Biskupi zatwierdzili
tłumaczenie nowych wezwań Litanii Loretańskiej, mianowicie:
„Matko miłosierdzia” - po „Matko Kościoła”
„Matko nadziei” - po „Matko łaski Bożej”
„Pociecho migrantów” - po „Ucieczko grzesznych”
Wezwanie „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu (po wezwaniu „Matko
łaski Bożej”), będzie znajdować się w nowym miejscu.
Przepraszamy!
Św. Józef (w liście papieża Franciszka)
„Ojciec – człowiek pracy”
Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego
Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem
własnej pracy” – zaznacza papież. Zwraca uwagę, że praca, której Józef jest „przykładnym patronem”, jest
współpracą z Bogiem w tworzeniu otaczającego nas świata i naszym uczestnictwem w dziele zbawienia.
„Praca św. Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata
pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Robotnika, abyśmy mogli
znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy!” –
apeluje Ojciec Święty.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Przez cały maj codziennie o godz.17.30 nabożeństwo majowe. Zapraszamy
♦ Dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej Uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego.
♦ Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
♦ W czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II
w 1981 r.
♦ W czwartek zapraszamy na Krąg Biblijny – wspólne rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę – do
salki za chórem, od 19.00 do 20.00.
♦ W piątek o godz.16.00 spowiedź rodziców i dzieci pierwszokomunijnych dla część pierwszej a w sobotę
o godz. 16.00 dla część drugiej. I tak odpowiednio w najbliższą sobotę, uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej dzieci na Mszach św. o godz. 11.30, 13.00 i 14.30, a w niedzielę o godz. 10.30 i 12.00. Bardzo
prosimy by w niedzielę skorzystać z innych godzin Mszy św. z dodatkową o 16.30 a te wyznaczone
zostawić dla rodzin związanych z I komunią. Otoczmy dzieci i ich rodziny serdeczną modlitwą.
♦ W piątek patronuj nam św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich grona. Jest to również II
piątek miesiąca dlatego na Mszy o godz. 18.00 modlić się będziemy za dusze wypominane w naszym
kościele.
♦ W piątek na godzinę 20.00, zapraszamy wraz z oazą do modlitwy Drogą Światła. Jest to wielkanocne
nabożeństwo wzorowane na Drodze Krzyżowej. Polega na rozważaniu czternastu spotkań Chrystusa
zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Teksty rozważań Drogi Światła
spotykamy już w XVII-wiecznych modlitewnikach, jednak staje się ono coraz bardziej popularne dopiero
od kilkunastu lat.
♦ Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego a z racji III niedzieli miesiąca wyjątkowo o
godz.9.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Na
Mszę zapraszamy szczególnie małżeństwa, które w maju obchodzą kolejną rocznicę ślubu.
♦ Za tydzień składka inwestycyjna za którą już dziś mówimy Bóg zapłać. Dziękujemy również mężczyzną
za składane w zakrystii ofiary na wotywną lilię dla figury św. Józefa.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 9 – 16. 05. 2021r.

9.00

+ Stanisław, Agnieszka WALIGÓRA, synowie: Stanisław, Jan,
Karol i Bolesław
+ Bogdana (f) i Stanisław KUŚNIERZ

10.30

+ Stanisław GÓRECKI (z okazji imienin)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

16.30

+ Józef SIWEK (od I rej. ul. Kurozwęckiego)

18.00

+ Wanda i Stanisław CZEPIEC

7.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od koleżanek z pracy żony z
Uniwersytetu Rolniczego)

18.00

+ Izydor WOŹNIAK (imieninowa) oraz + Zofia i Jan CZUBA

7.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od rodz. Nogów z Racławic)

18.00

+ Helena SIKORA 14 r. ś. i zmarli z rodziny

7.00

+ Krzysztof MAŚLANKA (od rodz. Lisów z Grzegorzowic)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Krzysztof MAŚLANKA (od rodz. Rogoszewskich)

18.00

+ Zofia i Henryk WÓJTOWICZ

7.30

VI Niedziela
Wielkanocna
9.05.

Poniedziałek 10.05.
Wtorek – 11.05.
Środa – 12.05.
Czwartek – 13.05.
II Piątek – 14.05.
św. Macieja,
apostoła

Sobota – 15.05.

Niedziela
Wniebowstąpienie
Pańskie
16.05.
Dzień św. JP II

18.00

+ Zofia GALOS, Grzegorz WÓJTOWICZ i za poległych na
wojnie
WYPOMINKOWA

7.00

Dziękczynna z okazji urodzin …

11.30

I Komunia św.

13.00

I Komunia św.

14.30

I Komunia św.

18.00

Dziękczynno-błagalna z okazji imienin Zofii

7.30

+ Zofia i Franciszek KARCZ

9.00

Za Parafian. Dobroczyńców

10.30

I Komunia św.

12.00

I Komunia św.
+ Zofia i Franciszek DYRDA, córki: Helena i Teresa oraz zięć
Antoni
+ Honorata i Tadeusz ŁYKO, córka Krystyna, syn Marian

7.00

16.30
18.00

Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30
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