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Trwajmy przy Jezusie, powierzaj¹c siê dobroci i 
œwiêtoœci Boga. Jest to najlepszy sposób, by oprzeæ siê 
wszelkim pokusom, by doœwiadczyæ Jego mi³oœci, 
b ³ o g o s ³ a w i e ñ s t w a ,  p o c i e c h y  i  p o c z u c i a  
bezpieczeñstwa. Nasz Bóg kocha nas i pragnie 
naszego dobra. Im bardziej otworzymy siê na Niego, 
tym ³atwiej bêdzie nam utkwiæ w Nim wzrok i czyniæ dla 
Niego wspania³e rzeczy. Kto wie, mo¿e nawet oka¿e 
siê, ¿e potrafimy chodziæ po wodzie?

           ks. Dariusz

Pewnego dnia Piotr poprosi³ Jezusa, by móg³ wyjœæ na Jego spotkanie. 
Jezus spojrza³ na niego i powiedzia³: „PrzyjdŸ!”. Ta na pozór banalna 
proœba by³a w rzeczywistoœci proœb¹ niezwyk³¹, poniewa¿ Jezus sta³ na 
wzburzonych sztormem wodach Morza Galilejskiego. Piotr wiêc musia³ 
pójœæ do Niego po wodzie. Tak te¿ siê sta³o, szed³ po wodzie, utrzymywa³ 
siê na szczycie fali. Jednak w pewnym momencie odwróci³ od Jezusa 
wzrok w stronê szalej¹cej burzy, ul¹k³ siê silnego wiatru i zacz¹³ ton¹æ.

Bycie chrzeœcijaninem jest czymœ, co nas przerasta. Nikt z nas nie ma 
tyle si³y i dojrza³oœci, by ¿yæ w pe³ni nauk¹ Jezusa. A jednak u Boga 
wszystko jest mo¿liwe. Ta sama ³aska, która uzdolni³a Piotra do chodzenia 
po wodzie, udzieli nam mocy do ¿ycia wed³ug s³ów Jezusa. Jeœli tylko nie 
odwrócimy od Niego wzroku. Bitwa o nasz umys³ trwa nieustannie. 
Z³y bombarduje nas codziennie myœlami, które s¹ negatywne, pogardliwe, 
j¹trz¹ce i samolubne. Próbuje zaszczepiæ w nas gniew, rozgoryczenie, 
cynizm, zniechêcenie i bunt. Czasem wydaje nam siê niemal, ¿e nasz 
umys³ ca³kiem pogr¹¿y³ siê w niewoli negatywnych myœli. Jeœli jednak nasz 
Bóg jest wszechmocny, a dobre myœli pochodz¹ od Niego, mo¿emy pytaæ 
dlaczego szatan ma a¿ tak wielki na nasz umys³. Niestety k³amstwa 
szatana i troski tego œwiata odrywaj¹ nas od Boga, sprawiaj¹c, ¿e tracimy 
z oczu Jezusa i pogr¹¿amy siê w otaczaj¹cych nas wodach.

26 maja
Dzieñ Matki

*   *   *   *   *   *   *
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14,15-21) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje 
przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by³ na 
zawsze - Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie 
zna. Ale wy Go znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie. Nie zostawiê was 
sierotami: Przyjdê do was. Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿ Mnie ogl¹da³. Ale wy Mnie 
widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie. W owym dniu poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje. 
Kto zaœ Mnie mi³uje, ten bêdzie umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê go mi³owa³ 
i objawiê mu siebie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PARAKLET

„Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam”. (…) 
W greckim oryginale Ewangelii wg œw. Jana Duch Œwiêty nazwany 
jest w tym tekœcie Parakletos („Paraklet”). Termin ten znaczy nie 
tyle „Pocieszyciel”, (…) lecz raczej „Obroñca, Opiekun”. Chodzi o 
s³owo wywodz¹ce siê z terminologii prawniczej i procesowej: nad 
oskar¿onym roztacza sw¹ opiekê adwokat, rzecznik jego sprawy.

Jezus przedstawia egzystencjê chrzeœcijanina jako poddawan¹ systematycznym 
atakom ze strony œwiata, który bêdzie go prowadzi³ przed trybuna³y, podobnie jak uczyni³ 
z samym Chrystusem. Jednak zgodnie z tym, co Jezus wczeœniej zapowiedzia³, uczeñ 
nie powinien „martwiæ siê o to, jak ani co ma mówiæ, gdy¿ w owej godzinie bêdzie mu 
poddane, co ma mówiæ. Nie wy bowiem bêdziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego bêdzie 
mówi³ przez was” (por. Mt 10,19-20). Duch Obroñca (Paraklet) tak skutecznie bêdzie 
wspiera³ ucznia, ¿e w wyniku procesu radykalnie odwróc¹ siê role: œwiat z oskar¿yciela 
stanie siê oskar¿onym, a „ksi¹¿ê tego œwiata”, przeciwnik Chrystusa i Jego wiernych, 
wyjdzie z niego potêpiony. Paraklet bowiem „przekona œwiat o grzechu, o sprawiedliwoœci 
i o s¹dzie… O s¹dzie – bo w³adca tego œwiata zosta³ os¹dzony” (J 16,8.11).

Jezus w swych koñcowych mowach przedstawia jeszcze jedn¹ funkcjê Parakleta. Jest 
On „Duchem Prawdy” – bêdzie mia³ za zadanie objawiæ w pe³ni znaczenie s³ów i czynów 
Jezusa. Paraklet nie daje œwiadectwa jedynie przed œwiatem, lecz równie¿ w sercu 
chrzeœcijanina, „nauczaj¹c wszystkiego i przypominaj¹c wszystko, co Chrystus nam 
powiedzia³” (por. J 14,26).

     abp Gianfranco Ravasi, „Odkrywanie S³owa”, Czêstochowa 2002

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„DZIEÑ MAMY"

    MAM majowe Œwiêto!
Dzieñ MATKI -
     - dla JEJ UCZCZENIA.

Dla PODZIÊKOWANIA
za trud naszego wychowania.
Za noce nieprzespane
przy ³ó¿eczku dziecka,
za ³zy smutku w jego chorobie
i za ³zy radoœci, 
gdy powróci³o zdrowie.
     Za ciê¿k¹ pracê
     dnia ka¿dego,
     by nam dzieciom
     nie brakowa³o niczego.

Za Serce Matczyne
wszystko rozumiej¹ce
i przede wszystkim
dla nas bij¹ce...
    Za nas ofiarowanie
    dla Pana Boga,
    gdy dobrze by³o
    i gdy trwoga.
Jak nam zrozumieæ
to poœwiêcenie
Matki dla dziecka ka¿dego -
- zawsze ukochanego?
    Zapytaj o to
    swoj¹ ukochan¹ MAMÊ...

Marianna Jankowska (£om¿a, 26.05.2014r.)
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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
PRZYKAZANIE MI£OŒCI BOGA I BLI�NIEGO
Oprócz Dziesiêciu Przykazañ Bo¿ych s¹ jeszcze dwa 

najwa¿niejsze przykazania, które ustanowi³ sam Pan Jezus. S¹ to 
przykazania mi³oœci Boga i bliŸniego. Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga 
Twego z ca³ego serca swego, z ca³ej duszy swojej, z ca³ej myœli 
swojej i ze wszystkich si³ swoich. A bliŸniego swego, jak siebie 
samego.

Te dwa przykazania ³¹cz¹ siê nierozdzielnie i tworz¹ jedn¹ ca³oœæ. 
Kto by powiedzia³, ¿e Boga mi³uje, a bliŸniego mia³ w nienawiœci jest 
k³amc¹ - mówi Pismo Œwiête. W przykazaniu mi³oœci zawarte s¹ wszystkie 
przykazania Bo¿e. Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, któremu wszystko 
zawdziêczamy i dlatego mamy Go kochaæ nade wszystko.

Pana Boga kocha ten, kto spe³nia wolê Bo¿¹ i gotów jest nawet umrzeæ, byleby 
Go nie obraziæ grzechem.

BliŸniego kocha ten, kto nie krzywdzi go, dobrze myœli i mówi o bliŸnim 
oraz czyni dobrze bliŸniemu. Naszym bliŸnim jest ka¿dy cz³owiek, przyjaciel i 
nieprzyjaciel. Powinniœmy wszystkich ludzi kochaæ, bo Bóg jest Ojcem wszystkich.

Sakrament bierzmowania
1. Co to jest Eucharystia?
Jest Ofiar¹ Cia³a i Krwi Pana Jezusa, któr¹ On ustanowi³, 

aby w niej na ca³e wieki, a¿ do swego przyjœcia, utrwaliæ 
Ofiarê Krzy¿a i tak powierzyæ Koœcio³owi pami¹tkê swej mêki 
i zmartwychwstania. Jest znakiem jednoœci, uczt¹ 
paschaln¹, podczas której przyjmujemy Chrystusa 
i otrzymujemy zadatek przysz³ej chwa³y.

2. Kiedy Jezus ustanowi³ Eucharystiê?
Ustanowi³ j¹ w wielki czwartek. Celebruj¹c ze swoimi Aposto³ami Ostatni¹ 

Wieczerzê  s³owami: „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Cia³o moje, 
które za was bêdzie wydane… bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem 
kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was bêdzie wylana 
na odpuszczenie grzechów. To czyñcie na moj¹ pami¹tkê.”

3. Jak chrzeœcijanin powinien uczestniczyæ we Mszy œwiêtej?
Wtedy, kiedy jesteœmy obecni na Mszy œw., modlimy siê wspólnie z kap³anem 

i ofiarujemy siê wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pe³ni uczestniczymy, 
gdy w czasie Mszy œw. przyjmujemy Komuniê œwiêt¹.

4. Co to jest Komunia œwiêta?
Komunia œwiêta jest to spo¿ywanie Cia³a i Krwi Pana Jezusa pod postaciami 

chleba i wina.
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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
*   *   *   *   *

Dziœ II 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. Wci¹¿ trwamy w radoœci paschalnej, prze¿ywaj¹c dziœ 6. niedzielê Wielkanocy. Niech nie przestanie rozbrzmiewaæ 
w naszych sercach, myœlach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstaw¹ naszej wiary. 
Przypomnia³a nam o tym równie¿ dzisiejsza liturgia.

2. W Polsce miesi¹c maj jest tradycyjnie poœwiêcony Matce Bo¿ej. Przed nami ostatni ju¿ tydzieñ tego miesi¹ca, dlatego tym 
bardziej zachêcamy do uczestnictwa w nabo¿eñstwach majowych, które w naszym koœciele odprawiane s¹ codziennie 
o godz.18 . 

3. Jutro, 26 maja, bêdziemy obchodziæ Dzieñ Matki. Z tej okazji nie tylko sk³adajmy ¿yczenia i podarunki naszym mamom, 
ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosz¹c dla nich o wszystkie potrzebne im ³aski, by mog³y dobrze wype³niaæ swoj¹ misjê. 
A dla tych, które ju¿ Pan powo³a³ do wspólnoty ze sob¹ w niebie, proœmy o Bo¿e mi³osierdzie, aby mog³y wyœpiewywaæ Jego 
chwa³ê na wieki. 

4. W œrodê, 28 maja, przypada 33. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego. Pamiêtajmy, ¿e ten 
Prymas Polski kolejny raz odda³ nasz Naród w macierzyñsk¹ niewolê Maryi. Starajmy siê wype³niaæ jego testament, 
a jednoczeœnie módlmy siê o rych³¹ jego beatyfikacjê.

5. W sobotê, 31 maja, przypada œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Ona jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego 
od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – El¿biecie podczas nawiedzenia, aby móg³ siê dalej rozlewaæ 
na ca³e stworzenie.

                                                            Wasz Proboszcz

00

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 26 maja – œw. Filip Nereusz, (1515-1595), prezbiter; jest nazywany „aposto³em Rzymu”; wprowadzi³ zupe³nie 
nowe formy duszpasterstwa polegaj¹ce na gromadzeniu w tzw. oratoriach ludzi z ró¿nych stanów, by rozmawiaæ z nimi na tematy 
wiary, jak te¿ aktualnych wydarzeñ; od niego wywodz¹ siê oratorianie (filipini), którzy mimo i¿ ¿yj¹ wspólnie, nie sk³adaj¹ œlubów 
zakonnych; s³yn¹³ ze swojego szczególnego poczucia humoru (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w Czwartek, 29 maja – œw. Urszula Ledóchowska, (1865-1939), za³o¿ycielka zgromadzenia sióstr urszulanek od Jezusa 
konaj¹cego, popularnie zwanych szarymi; s¹ one obecne w wielu parafiach w naszej ojczyŸnie, daj¹c nieoceniony wk³ad w 
wychowanie dzieci i m³odzie¿y, anga¿uj¹c siê na ró¿ne sposoby w pracê duszpastersk¹ w parafiac (wspomnienie obowi¹zkowe).
_____________________________________________________________________________
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