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Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29)  

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: ”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych 
sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, 
i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów 
i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 
przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem 
z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: ”Apostołowie i starsi bracia 
przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas 
i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie 
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia 
Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy 
powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać 
na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych 
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”. 
2 czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23) 
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne 
do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur 
wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, 
które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy 
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście 
warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni 
w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu 
nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą 
Baranek. 
Ewangelia (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 mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, 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 Paraklet, 
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  

 
 

Niedziela  
22.05. 

 
 

7.30 + Anna MOTA w 1 r. śmierci i Tadeusz mąż 

9.00 + Józef RAŹNY w 5 r. śmierci 

10.30 
O Boże bł. I opiekę MBNP dla dzieci z okazji 
I rocznicy Komunii św. oraz ich rodziców i bliskich 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Jan i Maria CZEPIEC, Franciszek KRYSIŃSKI 

Poniedziałek  
23.05. 

7.00 + Beata GOLONKA 

18.00 
O Boże bł., opiekę MBNP i zdrowie dla Joanny 
z okazji imienin i potrzebne łaski dla całej rodziny. 

Wtorek  
 24.05.  

7.00 
+ Adam JEMIOŁEK (od mieszkańców z ul. Godlewskiego 

i Długoszowskiego) 

18.00 + Krzysztof SĘK 

Środa  
 25.05. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą Boże bł. Zdrowie i 
potrzebne łaski dla Weroniki TRELA i całej rodziny  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

Czwartek  
26.05. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od żony Ewy i teściowej) 

18.00 
+ Maria i Franciszek ZIELIŃSCY, zmarłe dzieci 
i wnuki 

Piątek  
 27.05.  

7.00 + Władysław FABRYCY (od brata Krzysztofa z rodz.) 

18.00 + Stanisław PIROWSKI (od rodz. Miklasińskich ze Skały) 

Sobota  
 28.05. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od syna Michała z synową 

i wnukami) 

18.00 + Stanisław PIROWSKI (od siostry Urszuli) 

Niedziela  
29.05.  

 

7.30 
+ Władysław FABRYCY (od córki Katarzyny z zięciem 

i wnukami) 

9.00 + Jadwiga i Mieczysław 

10.30 + Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny 

12.00 Za Parafian 

18.00 + Zofia i Henryk WÓJTOWICZ 



 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie 
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". 
 

Komentarz do Ewangelii 

Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus 
przedstawia nam kilka z nich.Posłuszeństwo. Jest ono bardzo ważnym dowodem miłości. 
To ono otwiera drogę do poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. Człowiek 
posłuszny Bożej nauce otwiera dla Niego swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu. 
Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. Miłość Jezusa to 
przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo pamiętanie, ale 
także o próbę ciągłego zrozumienia tego, co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest 
Duch Święty.Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem pełnym pokoju. Sam pokój to 
nie tyle nieobecność problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. To pokój 
inny niż ten, którego szukamy na świecie. On także jest owocem miłości. (Mateusz.pl) 

 

13 patronów Dni Młodzieży w Lizbonie 
Błogosławieni nastolatkowie Chiara Badano, Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati, 

znaleźli się w gronie trzynastu patronów Światowych Dni Młodzieży, które w przyszłym 

roku odbędą się w Lizbonie. Patronów ogłoszono w dniu urodzin św. Jana Pawła II, twórcy 

międzynarodowych spotkań młodych. 

Lizboński Komitet Organizacyjny ŚDM poinformował, że wybrał takie postaci, które 

dla młodych ludzi mogą być wzorem twórczego i prowadzącego do świętości czasu 

młodości i dorosłości. Patriarcha Lizbony wskazał, że życie patronów pokazuje, iż Chrystus 

spotyka i przemienia młodych na różnych drogach życia. W gronie świętych 

i błogosławionych patronów są: św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. Wincenty, św. Antoni, 

św. Bartłomiej od Męczenników, św. Jan z Brito, bł. Joanna Portugalska, bł. Jan Fernandes, 

bł. Maria Klara od Dzieciątka Jezus, bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Marcel Callo, bł. Chiara 

Badano i bł. Carlo Acutis. Ich postaci będę towarzyszyć młodym w przygotowaniach do 

spotkania w Lizbonie. Ponadto poszczególne portugalskie diecezje, w których gościć będą 

młodzi i w których odbędą się Dni w diecezjach wybrały sobie dodatkowych patronów, 

najczęściej związanych z historią lokalnego Kościoła lub szczególnie czczonych w danym 

regionie Portugalii. 

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. 

pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. (vatican.pl) 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

- Dziś beatyfikacja założycielki Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych, Służebnicy 

Bożej Pauliny Jaricot. 

 

 

- W naszym kościele na Mszy św. o godz. 10.30 będziemy przeżywać rocznicę  

I Komunii św. 

- W poniedziałek, początek dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne 

dni będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na 

roli, a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do 

życia.   

- We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych. Jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół 

w Chinach. Po Mszy wieczornej odmówimy jedną część różańca.   

- We wtorek rocznica święceń kapłańskich abpa Marka Jędraszewskiego (1973) a w środę 

naszego wikariusza ks. Konrada (2013). Módlmy się za jubilatów i o nowe powołania 

kapłańskie. 

- W czwartek, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Nereusza (1515-1595), rzymskiego 

kapłana, wychowawcy dzieci i młodzieży. W tym dniu przypada również Dzień Matki. 

Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.  

- W sobotę, 28 maja,  będziemy obchodzić pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego. Dziękujmy za przykład jego wierności Bogu, Kościołowi 

i ojczyźnie.  

- Nabożeństwo majowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 

- W najbliższą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

- W sobotę wyruszy, jednodniowa, XV Piesza Pielgrzymka z Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Krakowie - Łagiewnikach do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Trasa liczy 33 km. Chętni, którzy chcieliby podjąć trud pieszej 

pielgrzymki, proszeni są o zapisywanie się do 25 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

(punkt INFORMACJI k. Domu Duszpasterskiego). Powrót z Kalwarii do Krakowa – 

autokarami.  Szczegółowe informacje zamieszczone są w gablocie. 

- Wspierając akcję Stowarzyszenia Odra-Niemen, zachęcamy do Solidarności z Polakami 

na Ukrainie. Dary rzeczowe możemy składać przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego. Zbiórka 

będzie trwać do niedzieli 5 czerwca. Dziękujemy.  

Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa 

i opieki Matki Zbawiciela. 

Msza pogrzebowa za śp. Alicję Drelinkiewicz zam. ul. Kurozwęckiego we wtorek 

o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek … 
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