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„Wielbi dusza Moja Pana, bo wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny…”
Rozpocz¹³ siê piêkny miesi¹c maj – jak zazwyczaj mówimy - miesi¹c Maryjny.
Do Maryi zwracamy siê z niekoñcz¹cymi siê proœbami o wstawiennictwo
i obronê, tak w wymiarze indywidualnym jak i narodowym. Wypraszamy u Niej ³aski
dla siebie i swoich bliskich, przychodzimy na nabo¿eñstwa majowe, ró¿añcowe,
przemierzamy setki kilometrów pielgrzymuj¹c do Jej sanktuariów, sk³adamy Maryi
ró¿nego rodzaju œluby, ofiarowujemy wota. Tymczasem mo¿e ujœæ naszej uwagi
pewna rzeczywistoœæ, o której mówi Katechizm Koœcio³a Katolickiego: „Spojrzeæ
na Maryjê, by kontemplowaæ w Niej to, czym jest Koœció³ w swoim misterium,
w swojej pielgrzymce wiary, i czym bêdzie w ojczyŸnie na koñcu swej drogi, gdzie
go oczekuje w chwale Przenajœwiêtszej i nierozdzielnej Trójcy, we wspólnocie
œwiêtych, Ta, któr¹ Koœció³ czci jako Matkê swego Pana i jako swoj¹
Matkê”(KKK,972).
Maryja jest wiêc nie tylko nasz¹ Matk¹, Matk¹ Koœcio³a, ale i jego obrazem, jego
ikon¹, doœwiadczaj¹c w pe³ni jako pierwsza tego zbawienia, które bêdzie udzia³em
nas wszystkich. Bêd¹c dzieæmi Koœcio³a mo¿emy przegl¹daæ siê w Niej jak
w lustrze, widz¹c w Jej chwale zapowiedŸ swojej w w³asnej chwa³y.
Losy Maryi s¹ wiêc dla nas znakiem mi³oœci Boga do cz³owieka – nasz¹
gwarancj¹, ¿e nawet najbardziej ciche i proste ¿ycie,
prze¿ywane w wiernoœci Bogu, nie pozostanie bez nagrody.
Obyœmy wszyscy wpatruj¹c siê w chwa³ê Maryi wzrastali
w ufnoœci do Boga, który czyni nam wielkie rzeczy.
„Panie nasz Bo¿e, coœ Polskê przez tak liczne wieki
otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y… Spraw, byœmy choæ
trochê stawali siê podobni do Matki Twojego Syna, naszej
Pani i Królowej!…”
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14, 23-29)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój
umi³uje go, i przyjdziemy do niego, i bêdziemy w nim przebywaæ. Kto Mnie
nie mi³uje, ten nie zachowuje s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie pos³a³, Ojca.
To wam powiedzia³em przebywaj¹c wœród was. A Pocieszyciel, Duch
Œwiêty, którego Ojciec poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co wam powiedzia³em.
Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak jak daje œwiat, Ja wam
dajê. Niech siê nie trwo¿y serce wasze ani siê nie lêka. S³yszeliœcie, ¿e wam
powiedzia³em: Odchodzê i przyjdê znów do was. Gdybyœcie Mnie mi³owali,
rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca, bo Ojciec wiêkszy jest ode Mnie.
A teraz powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, abyœcie uwierzyli,
gdy siê to stanie.
* * * * * * * * * * * *
PASTERZE S£UGAMI BARANKA
Œw. Jan Ewangelista dok³adnie przytacza s³owa
Jezusa bêd¹ce wyk³adem o istocie Jego nauki, która
opiera siê na mi³oœci i pos³uszeñstwie. Nauczyciel,
daj¹c wskazówki Aposto³om na przysz³oœæ, obiecuje
im zes³anie Pocieszyciela, Ducha Œwiêtego.
Uczniowie, pomni na swoje pos³annictwo,
nie pozwalaj¹ rozprzestrzeniæ siê b³êdom, wciskaj¹cym siê do m³odego jeszcze
Koœcio³a. Z roztropnoœci¹ formu³uj¹ list do braci pogañskiego pochodzenia
z Antiochii, Syrii i Cylicji, zaznaczaj¹c przy tym asystencjê Ducha Œwiêtego.
Odkupieñcze dzie³o Chrystusa obejmuje wszystkie ludy. Jednak¿e, aby zosta³o
poznane i wyda³o swoje owoce, musi byæ niesione œwiatu przez wybranych
pasterzy. To od ich oddania sprawie Królestwa Bo¿ego zale¿y powodzenie
pe³nionej misji – doprowadzenie wszystkich do wiecznej chwa³y w œwiat³oœci
Bo¿ej, której wizja ukazana jest w dzisiejszym fragmencie Apokalipsy. Oczyma
œw. Jana widzimy Miasto Œwiête zbudowane na dwunastu warstwach
fundamentów, których odpowiednikami s¹ poszczególni Aposto³owie. Królestwo
Bo¿e do czasu przyjœcia Chrystusa na ziemiê by³o obmurowane i bez wejœcia dla
grzesznego cz³owieka. Dopiero z chwil¹ narodzenia Zbawiciela zosta³y uczynione
do niego drzwi wejœciowe i bramy. Wszechobecne tam œwiat³o pochodzi od Boga
Œwiat³oœci oraz od Baranka, który dziêki swej ofierze sta³ siê lamp¹ ocalaj¹c¹
cz³owieka. Do Miasta Œwiêtego wejd¹ mi³uj¹cy Boga, wprowadzeni przez dobrych
pasterzy ze wszystkich stron œwiata.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
Ca³oœæ twojego ¿ycia siêga nieskoñczenie dalej
ni¿ jego granice ziemskie: Czeka ciê niebo.
Jan Pawe³ II
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
Chrzest Pana Jezusa
Kiedy Pan Jezus mia³ trzydzieœci lat, nad rzek¹ Jordan zacz¹³ nauczaæ
Jan Chrzciciel. Wzywa³ on ludzi do pokuty, czyli do poprawy ¿ycia.
Zapowiada³, ¿e wkrótce przyjdzie obiecany Zbawiciel i trzeba przygotowaæ
siê na jego przyjœcie. Ludzie, którzy s³uchali nauk Jana, dawali siê ochrzciæ
na znak, ¿e pragn¹ oczyœciæ siê z grzechów. Pewnego dnia przyszed³
do Jana Pan Jezus. Chcia³ byæ ochrzczony na znak, ¿e bierze na siebie
grzechy wszystkich ludzi.
Gdy Pan Jezus po chrzcie wyszed³ z wody i modli³ siê, ukaza³ siê Duch
Œwiêty w postaci go³êbicy, a z nieba odezwa³ siê g³os Boga Ojca: Ten jest
Syn mój umi³owany, w którym sobie upodoba³em.
W ten sposób przy chrzcie Pana Jezusa objawi³a siê ca³a Trójca Œwiêta: Bóg Ojciec,
który przemówi³ z nieba, Syn Bo¿y, czyli Pan Jezus i Duch Œwiêty w postaci go³êbicy.

Sakrament bierzmowania
Co to jest Encyklika?
Jest najbardziej znan¹ form¹ pisma papieskiego, skierowanego do
biskupów i wszystkich wiernych ca³ego œwiata oraz do ludzi dobrej
woli. W encyklice papie¿e przedstawiaj¹ naukê Koœcio³a w wielu
sprawach dotycz¹cych czêsto wszystkich ludzi.
Kim s¹ Œwiêci?
Œwiêci to wyznawcy Chrystusa, którzy w przekonaniu Koœcio³a
przeszli przez ¿ycie heroicznie drog¹ wiary, a dziœ, znajduj¹c siê
wœród zbawionych skutecznie wstawiaj¹ siê za nami u Boga.
Czym jest kanonizacja?
Kanonizacja oznacza akt uroczystego zaliczenia do grona
œwiêtych osoby, która ju¿ wczeœniej otrzyma³a tytu³ b³ogos³awionej aktem beatyfikacji.
Ostatnio beatyfikowany by³ papie¿ Jan Pawe³ II i oczekuje teraz na kanonizacjê. Modlimy siê
za wstawiennictwem œwiêtych i b³ogos³awionych do Boga w ró¿nych naszych sprawach.
Co to jest paruzja?
Paruzja oznacza powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa w chwale na koñcu czasów.
Wymieñ rzeczy ostateczne cz³owieka
Œmieræ – koñczy ¿ycie doczesne cz³owieka jako czas przyjêcia lub odrzucenia ³aski Bo¿ej
ukazanej w Chrystusie i stanowi wejœcie do ¿ycia wiecznego. Dobra œmieræ to œmieræ w stanie
³aski uœwiêcaj¹cej.
S¹d Bo¿y – jest sprawiedliw¹ ocen¹ przez Boga postêpowania i ca³ego ¿ycia cz³owieka
z punktu widzenia jego wiernoœci wobec prawa moralnego, a w konsekwencji wynagradzanie
za mi³oœæ i dobro oraz karanie za z³o.
Niebo – jest celem ostatecznym i spe³nieniem najg³êbszych d¹¿eñ cz³owieka, stanem
najwy¿szego i ostatecznego szczêœcia. Jest to wieczne szczêœcie z Bogiem, Maryj¹,
ze œwiêtymi i anio³ami
Piek³o – to stan wiecznego oddalenia od Boga.
Czyœciec – nie jest ostateczn¹ rzecz¹ cz³owieka. Jest to stan kary doczesnej po œmierci.
Aby przejœæ z czyœæca do nieba potrzebna jest modlitwa ¿yj¹cych lub oczyszczenie
przez cierpienie.
Pamiêtaj – nie ma reinkarnacji! Jest tylko jedno ¿ycie – dar od Boga.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryj¹, opromienieni i radoœni Pasch¹ Jej Syna. Dziœ, w szóst¹
niedzielê Wielkanocy, gromadzimy siê wokó³ o³tarza, ¿eby to misterium paschalne mog³o przemieniæ
ca³e nasze ¿ycie. Przyjmowanie sakramentów œwiêtych, zw³aszcza pe³ny udzia³ w Eucharystii,
ws³uchiwanie siê w s³owo Bo¿e – to wszystko otwiera nas na Najwy¿szego, który zadziwia swoj¹ moc¹,
dobroci¹ i bezinteresownoœci¹. Tak rodzi siê nasza wiara, nadzieja i mi³oœæ – dobro, którym mo¿na
i trzeba siê dzieliæ z innymi. W³aœnie w ten sposób stajemy siê sol¹ dla ziemi, nadajemy w³aœciwy sens
naszej doczesnoœci.
2. Jutro, w poniedzia³ek, 6 maja, obchodzimy œwiêto Aposto³ów Filipa i Jakuba, którzy czerpi¹c z mocy
Chrystusa, udowodnili, ¿e nawet s³aby cz³owiek jest w stanie poœwiêciæ siê g³oszeniu Ewangelii.
Ich wstawiennictwu bêdziemy polecaæ wszystkich powo³anych do pracy w Winnicy Pañskiej.
3. Jednoczeœnie tego dnia rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje g³oduj¹ce. Do œrody
w³¹cznie przez wstawiennictwo Maryi bêdziemy prosili o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ciê¿ko
pracuj¹cych na roli, o sprzyjaj¹c¹ pogodê dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej
OjczyŸnie i na ca³ym œwiecie nie brakowa³o chleba powszedniego. Jeœli nie w inny sposób,
to przynajmniej poprzez ¿arliw¹ modlitwê proœmy naszego Ojca w niebie o sprawiedliwy podzia³
plonów ziemi, aby ludzie nie umierali wiêcej z g³odu.
4. A w œrodê, 8 maja, przypada uroczystoœæ Œwiêtego Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego
patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli maj¹ oddawaæ codziennie swoje ¿ycie
dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Bêdziemy wiêc prosiæ Œwiêtego Stanis³awa
o wstawiennictwo, aby liczne powo³ania kap³añskie, budz¹ce siê na polskiej ziemi, by³y naprawdê
godne i œwiête. Wszystkich Parafian zapraszamy na Eucharystiê tej uroczystoœci o godzinie 700 i 1800.
5. Przypominamy, ¿e w naszym koœciele w maju codziennie odprawiamy nabo¿eñstwa majowe ku czci
Matki Najœwiêtszej o godzinie 1800. WeŸmy udzia³ w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego
Pana i naszej. W tak wielu sprawach mo¿emy i powinniœmy prosiæ o Jej wstawiennictwo!
6. W przysz³¹ niedzielê przypada uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, po której poprzez
specjaln¹ nowennê bêdziemy siê przygotowywali do uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Wasz Proboszcz
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