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do przebaczenia? Kiedy zaczn¹ nareszcie powa¿nie 
troszczyæ siê o pokój i szczêœcie na ziemi?

Pomyœl w jaki sposób ty sam mo¿esz siê do tego 
przyczyniæ? Najlepiej, gdy ju¿ od dziœ zaczniesz byæ 
dobrym, serdecznym i przyjaznym wobec swoich 
s¹siadów, kolegów, rodziny a nawet obcych ludzi. 
To jest o wiele wa¿niejsze dla pokoju na ziemi ani¿eli 
wszystkie cuda najnowszej elektroniki.

     Phil Bosmans (Rozwa¿ania ró¿ne)

Przestrzeñ kosmiczna
Fascynuj¹ca jest historia odkrywania i zdobywania kosmosu. Ale có¿ 

znaczy dla ludzkoœci to prze³amanie kosmicznej bariery, gdy równoczeœnie 
na naszej ma³ej planecie Ziemi wznosimy mury nieufnoœci i nienawiœci?

£atwiej jest widocznie ludziom unieœæ siê w przestrzeñ kosmiczn¹ 
ani¿eli stworzyæ sobie na ziemi bezpieczn¹ przestrzeñ ¿yciow¹. Na có¿ 
nam lataj¹ce statki kosmiczne, gdy nie potrafimy g³oduj¹cym daæ 
najprostszej strawy, by nie umierali z g³odu?

Ludzie wiele teraz studiuj¹. S¹ na bie¿¹co z najnowszymi osi¹gniêciami 
nauki i techniki. Lecz kiedy bêd¹ dobrzy, serdeczni, przyjaŸni i gotowi 
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14,1-12) 

Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca 
mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ 
przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie 
i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja idê. 
Odezwa³ siê do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy znaæ 
drogê? Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca. 
Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie. Rzek³ do Niego Filip: Panie, poka¿ nam Ojca, 
a to nam wystarczy. Odpowiedzia³ mu Jezus: Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie pozna³eœ? Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: 
Poka¿ nam Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, 
które wam mówiê, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 
dokonuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie - 
wierzcie przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja dokonujê, owszem, 
i wiêksze od tych uczyni, bo Ja idê do Ojca.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZY WIERZYSZ WE MNIE?

Dziwne s¹ sformu³owania kierowane przez uczniów 
do Chrystusa. Tomasz pyta o drogê do nieba; Filip domaga siê 
spojrzenia na Ojca. Aposto³owie ci, to przedstawiciele nas, 
zwyk³ych ludzi, którzy mamy wiele podobnych niejasnoœci. 
Czasem formujemy je w przeró¿ne pytania do Boga: „A dlaczego 
tak Ÿle siê dzieje woko³o? Sk¹d tyle nieszczêœcia, bólu i ³ez, 

i cierpienia? Sk¹d tylu niedobrych ludzi poœród nas?” I to ostateczne, ponoæ najwa¿niejsze 
pytanie – „czy Bóg naprawdê istnieje?” Brak odpowiedzi czy odpowiedŸ niezadowalaj¹ca 
powoduje nasze zw¹tpienie, odejœcie od Boga, od wiary, od Koœcio³a.

A co Pan Jezus odpowiada dziœ, nam w¹tpi¹cym: „Kto we Mnie wierzy…” Tylko tyle i a¿ 
tyle. Co by³o dalej z Aposto³ami – wiemy. Za wiarê w Chrystusa wszyscy oprócz Jana 
ponieœli œmieræ. Podobnie i pierwsi chrzeœcijanie, którzy uwierzyli tym, co g³osili im S³owo 
Boga. A my dziœ?

To takie trudne oprzeæ siê na wierze, na zaufaniu s³owom Chrystusa – chcielibyœmy 
wszystko zmierzyæ, zbadaæ, dotkn¹æ. A nie na tym polega wiara. Czy nasza wiara opiera 
siê na modlitwie i Bo¿ym S³owie? Czy mimo œwiatowej niechêci do Boga i Koœcio³a wierzê 
w si³ê modlitwy i Boga w Ewangelii? Jeœli Boga zabraknie w naszym ¿yciu, to nie ma wiary, 
nie ma drogi do Boga, nie ma niczego.

Koœció³ ¿yje przez wieki, dlatego, ¿e wci¹¿ s¹ w nim ludzie, dla których wiara, 
S³owo Boga, modlitwa i wszystko, co Bo¿e, jest najwa¿niejsze! ¯yczê Ci i proszê Ciê, 
byœ do takich ludzi nale¿a³.

                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Duch Úwiæty jest ýywà obecnoúcià Boga w Koúciele. To On wyprawia Koúcióù w drogæ, 

sprawia, by kroczyù wciàý dalej, ponad przeszkodami. Przez swoje dary Duch Úwiæty 
prowadzi Koúcióù. Nie moýna zrozumieã Koúcioùa Jezusowego bez Pocieszyciela, którego 
Pan nam po to posyùa. I dokonuje wyborów nie do pojæcia! Uýyjæ sùów úw. Jana XXIII: 
to wùaúnie Duch Úwiæty odnawia Koúcióù; prawdziwie go aktualizuje i sprawia, ýe ten idzie 
do przodu. A my chrzeúcijanie powinniúmy prosiã Pana o ùaskæ ulegùoúci Duchowi 
Úwiætemu. Ulegùoúci temu Duchowi, który przemawia do naszych serc, mówi do nas 
przez okolicznoúci ýycia, mówi w ýyciu koúcielnym, we wspólnotach chrzeúcijañskich, 
mówi do nas nieustannie”.

Papieý Franciszek
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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
9 i 10  PRZYKAZANIE  BO¯E
IX. Nie po¿¹daj  ¿ony bliŸniego swego.
X. Ani ¿adnej rzeczy, która jego jest.
OPANOWANIE
Wokó³ nas jest wiele ró¿nych rzeczy. S¹ wœród nich takie, które 

chcielibyœmy mieæ i nimi siê cieszyæ. Mo¿emy ich pragn¹æ, prosiæ 
o nie, a nawet o nich marzyæ. Ale nie mo¿emy mieæ wszystkiego. 
Czasem dlatego, ¿e jest to niemo¿liwe; na przyk³ad nie mogê mieæ 
samolotu, albo du¿ego psa w ma³ym mieszkaniu. Czasem nie mogê czegoœ mieæ, 
bo najpierw musia³bym zrobiæ coœ z³ego - na przyk³ad ukraœæ tê rzecz, albo zdobyæ 
na ni¹ pieni¹dze. Takie pragnienia nazywamy po¿¹daniami i s¹ one bardzo z³e. 
W dziewi¹tym i dziesi¹tym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyœmy unikali 
nie tylko z³ych uczynków, ale nawet z³ych myœli i po¿¹dañ. Innymi s³owy musimy 
byæ opanowani.

Dobre myœli i pragnienia prowadz¹ do rozmów i uczynków dobrych, a z³e 
pragnienia i myœli koñcz¹ siê zwykle z³ymi uczynkami. 
Dlatego dobrowolne nieskromne myœli s¹ grzechem. 
Grzechem jest tak¿e z³e pragnienie, aby zabraæ bliŸniemu 
jego w³asnoœæ.

Sakrament bierzmowania
1. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch œwiêty 

umacnia chrzeœcijanina, aby wiarê swoj¹ mê¿nie wyznawa³, 
broni³ jej i wed³ug niej ¿y³. Broniæ swojej wiary znaczy umieæ 
odpowiedzieæ na stawiane zarzuty, byæ krytycznym wobec tych, 
którzy chc¹ wiarê oœmieszyæ i nie dawaæ z³ym ¿yciem powodu 
do ataków na wiarê.

2. Jaki jest cel bierzmowania?
Bierzmowanie utwierdza chrzest i umacnia ³askê chrzcieln¹.
3. Ile razy mo¿na przyj¹æ bierzmowanie?
Mo¿na je przyj¹æ tylko jeden raz, bêd¹c ochrzczonym i w stanie ³aski.
4. Kto jest szafarzem bierzmowania?
Biskup lub kap³an przez niego wyznaczony.
5. Dlaczego potrzebny jest œwiadek bierzmowania?
Œwiadek bierzmowania ma troszczyæ siê, „a¿eby bierzmowany postêpowa³ 

jako prawdziwy œwiadek Chrystusa i wiernie wype³nia³ obowi¹zki zwi¹zane 
z tym sakramentem”.

6. Wymieñ Dary Ducha Œwiêtego.
M¹droœæ, rozum, rada, mêstwo, umiejêtnoœæ, pobo¿noœæ, bojaŸñ Bo¿a.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

*   *   *   *   *

Dziœ I grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pe³ni uczestniczy w Eucharystii czyli 
przystêpuje do I Komunii  Œw.  ¯yczê Wam, Kochane dzieci, abyœcie ci¹gle odkrywa³y tê niezwyk³¹  
prawdê, ¿e Pan Jezus jest z Wami, i ¿e zawsze bêdzie. Obyœcie nigdy nie zw¹tpi³y w to, ¿e Jezus Was 
kocha i pragnie Waszego szczêœcia.

1. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. To z kolei ma nam 
przypominaæ, ¿e ka¿dy z nas jest powo³any do s³u¿by drugiemu cz³owiekowi. Mo¿e warto by by³o sobie postawiæ 
pytanie, jak to konkretnie wygl¹da w naszym codziennym ¿yciu.

2. Przypominamy, ¿e w miesi¹cu maju tradycyjnie odprawiamy nabo¿eñstwa majowe, podczas których jest 
œpiewana Litania loretañska do Najœwiêtszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w nich 
codziennie o godz. 18 .

3. Dziœ przypada równie¿ 94. rocznica urodzin Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Dziêkujmy Bogu za tego naszego 
wielkiego rodaka, ale te¿ starajmy siê wracaæ do jego nauczania, zapoznawaæ siê z nim, pog³êbiaæ znajomoœæ tego 
wielkiego dziedzictwa, jakie nam zostawi³ tak, aby jego nauczanie stawa³o siê drogowskazami w naszym ¿yciu.

4. Równie¿ w tym tygodniu, w sobotê, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy siê do Maryi – 
jako Wspomo¿ycielki wiernych. Do Niej Koœció³ ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich potrzebach i troskach. 
Wspomnienie to zosta³o wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1816 roku przez papie¿a Piusa VII jako 
podziêkowanie za wyzwolenie z niewoli napoleoñskiej. Matka Bo¿a Wspomo¿ycielka wiernych jest szczególnie 
czczona w zgromadzeniach salezjañskich za³o¿onych przez ks. Jana Bosko. I dziœ wierzymy, ¿e jest Szafark¹ 
Bo¿ych ³ask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyró¿nia siê wœród innych narodów wielkim 
nabo¿eñstwem do Maryi, mo¿emy wymieniæ wiele dat, kiedy doznaliœmy Jej wyraŸnej opieki.

5. Z inicjatywy papie¿a Benedykta XVI tego dnia bêdziemy siê modlili za Koœció³ w Chinach. W 2007 roku papie¿ 
wyda³ list apostolski, w którym postanawia, ¿e dzieñ 24 maja ka¿dego roku ma byæ poœwiêcony pamiêci 
i modlitwom za Koœció³ w tym kraju. Czêsto zapominamy, ¿e w wielu miejscach na œwiecie Koœció³ jest jeszcze 
przeœladowany, ¿e za wiarê w Chrystusa wielu braci chrzeœcijan cierpi, a nawet oddaje ¿ycie. My nie musimy 
dŸwigaæ takich doœwiadczeñ, zatem ofiarujmy choæby dar modlitwy i codziennej pamiêci o przeœladowanych 
braciach w wierze; proœmy Boga, aby i oni mogli cieszyæ siê paschaln¹ radoœci¹ Chrystusowego Koœcio³a.

                                                            Wasz Proboszcz
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