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Pocz¹tek Koœcio³a 
Z radoœci¹ uczestniczymy w rodzinnych jubileuszach. 

Chêtnie œwiêtujemy urodziny czy rocznicê zawarcia 
ma³¿eñstwa. Jako chrzeœcijanie nale¿ymy te¿ do rodziny 
dzieci Bo¿ych, któr¹ jest Koœció³. Czy zastanawialiœmy siê 
kiedykolwiek, dlaczego ta szczególna wspólnota 
nie obchodzi nigdy rocznicy swego powstania? Dzieje siê 
tak, poniewa¿ Koœció³ nie powsta³ w jednym okreœlonym 
momencie. Jego tworzenie mo¿na by raczej nazwaæ 
d³ugotrwa³ym, rozpoczêtym przed wiekami procesem, 
który bêdzie trwa³ a¿ do ostatecznego wype³nienia. Nast¹pi ono, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemiê (por. KKK 
769). Jak naucza Katechizm Koœcio³a Katolickiego, pierwszym etapem powstawania Koœcio³a by³ zamys³ zrodzony 
w sercu Boga Ojca (por. KKK 759) i wyra¿ony od pocz¹tku œwiata poprzez ró¿ne znaki (por. KKK 760); kolejnymi zaœ 
etapami by³y: przygotowanie w czasach Starego Testamentu (por. KKK 761-762), ustanowienie Koœcio³a przez Jezusa 
Chrystusa (por. KKK 763-766) i objawienie go œwiatu w dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego (por. KKK 767-768). 
Prapocz¹tek Koœcio³a siêga zatem chwili, kiedy nie istnia³ jeszcze ani cz³owiek, ani œwiat. Jak bowiem naucza 
Katechizm, przyczyny powstania Koœcio³a nale¿y szukaæ w odwiecznej woli Boga, który chcia³, by ludzie osi¹gali 
zbawienie nie pojedynczo, lecz we wspólnocie (por. KKK 759). Realizacja tej idei trwa od pocz¹tku œwiata. Szczególne 
przygotowanie do za³o¿enia Koœcio³a dokona³o siê w czasach Starego Testamentu. Gdy ludzie przez grzech zniszczyli 
jednoœæ z Bogiem i miêdzy sob¹, Bóg postanowi³ j¹ przywróciæ i zawar³ przymierze z narodem Izraela. Tym samym 
nada³ mu godnoœæ ludu Bo¿ego (por. Wj 19,5-6). Lud ten mia³ byæ wzorem zjednoczenia wszystkich narodów (por. Iz 
2,2-5; KKK 762). Niestety, Izraelici przez grzechy zerwali to przymierze, konieczne wiêc sta³o siê zawarcie Nowego 
Przymierza, które ustanowi³ Jezus Chrystus (KK 9, KKK 762). Zapowiedzia³ On te¿ nadejœcie Królestwa Bo¿ego. Zgodnie 
z wol¹ Ojca zosta³o ono zapocz¹tkowane ju¿ na ziemi w za³o¿onym przez Jezusa Koœciele (por. KKK 763). Jego 
historycznym zal¹¿kiem i pocz¹tkiem jest „ma³a trzódka” (£k 12,32), czyli ci, których Jezus zgromadzi³ wokó³ siebie 
i dla których jest Pasterzem. Za³o¿onej przez siebie wspólnocie „Pan Jezus nada³ (...) strukturê, która bêdzie trwa³a 
a¿ do ca³kowitego wype³nienia Królestwa” (KKK 765). Niezmiernie donios³ym momentem by³o ustanowienie 
dwunastu aposto³ów z Piotrem na czele. Reprezentuj¹ oni dwanaœcie pokoleñ Izraela i staj¹ siê fundamentem Koœcio³a 
oraz ca³ego Królestwa Bo¿ego (por. KKK 765). Kluczowym wydarzeniem w procesie powstawania Koœcio³a by³o 
ofiarowanie siê Jezusa dla naszego zbawienia, uprzedzone w ustanowieniu Eucharystii, a zrealizowane na krzy¿u 
(por. KKK 766). Znakiem pocz¹tku i wzrastania Koœcio³a - Oblubienicy Chrystusa jest wyp³ywaj¹ca z boku Zbawiciela 
krew i woda. Piêknie okreœli³ to œw. Ambro¿y, mówi¹c „Jak Ewa zosta³a utworzona z boku œpi¹cego Adama, 
tak Koœció³ narodzi³ siê z przebitego serca Chrystusa, który umar³ na krzy¿u” (KKK 766). Rodz¹cy siê Koœció³ 
reprezentuj¹ tam Matka Jezusa Maryja i umi³owany uczeñ – œw. Jan. Kiedy Zbawiciel ustanowi³ Koœció³ na ziemi, 
ju¿ po swoim wniebowst¹pieniu zes³a³ Ducha Œwiêtego. Dziêki temu darowi wspólnota przesta³a byæ anonimow¹ 
grup¹ wyznawców Jezusa, lecz ujawni³a siê wobec œwiata jako Koœció³, który rozpocz¹³ publiczne g³oszenie Ewangelii. 
Od tej chwili jego zadaniem jest prowadzenie wszystkich ludzi do zbawienia (por. KKK 767). Ludzkie zdolnoœci 
cz³onków Koœcio³a to jednak za ma³o, by skutecznie g³osiæ Dobr¹ Nowinê. Dlatego te¿ Duch Œwiêty wci¹¿ udziela 
Koœcio³owi darów, dziêki którym Ewangelia mo¿e byæ g³oszona na ca³ym œwiecie (por. KKK 768). Warto podkreœliæ, 
¿e Koœció³ ziemski nie jest wieczny, lecz trwaæ bêdzie tylko do momentu „chwalebnego powrotu Pana” (KKK 769), 
kiedy to osi¹gnie swoje wype³nienie. Zanim to nast¹pi, wspólnota wyznawców Chrystusa by³a, jest i bêdzie 
poddawana wielu ciê¿kim próbom. Po ich pokonaniu „wszyscy sprawiedliwi (...) zostan¹ zgromadzeni w Koœciele 
powszechnym u Ojca” (KKK 769). 

Zapamiêtajmy: Powstawanie Koœcio³a jest d³ugotrwa³ym procesem, w którym uczestniczy³y wszystkie Osoby 
Boskie. Koœció³ powsta³ z woli Boga Ojca, zosta³ ustanowiony i zapocz¹tkowany przez Syna Bo¿ego, natomiast 
objawia siê œwiatu, trwa i uœwiêca dziêki Duchowi Œwiêtemu. Dzia³alnoœæ Koœcio³a na ziemi zakoñczy siê wraz 
z powtórnym przyjœciem Jezusa.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 28, 16-20).

Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei, na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus podszed³ do nich 
i przemówi³ tymi s³owami: «Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. 
Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata». 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CHRYSTUS ROZSY£A NAS WSZYSTKICH

  W dzisiejszej Ewangelii s³yszymy nakaz misyjny Pana Jezusa. Jest on 
ci¹gle aktualny. Jego wo³anie wzmaga siê we wspó³czesnym œwiecie, 
który – jak¿e czêsto – nie zna Pana Boga, wrêcz wyrzuca Go z ró¿nych 
sfer ¿ycia, a co za tym idzie – nie czci Go i w konsekwencji – nie kocha.

 Wydarzenie to mia³o miejsce na górze w Galilei w obecnoœci wielu 
œwiadków. Zanim Chrystus wst¹pi³ do nieba, skierowa³ do Aposto³ów 
ostatnie pouczenie. ¯¹da³ od nich i ich nastêpców – papie¿a, biskupów 
i kap³anów, aby Jego nauka by³a g³oszona wszystkim narodom. 
Zobowi¹za³ przy tym uczniów do wiernego zachowywania i przekazy-
wania depozytu wiary, pocz¹wszy od chrztu œwiêtego, udzielanego 
w imiê Trójcy Przenajœwiêtszej. Aby uzdolniæ nieokrzep³ych jeszcze 
w wierze przysz³ych œwiadków Wcielonego Syna Bo¿ego do mê¿nego 

niesienia œwiat³a Ewangelii a¿ po krañce ziemi, zostawi³ im obietnicê zes³ania Ducha Œwiêtego.
Œwiêty Pawe³, który odwa¿nie niós³ orêdzie wiary do pogan, zapewnia³ niedawno nawróconych braci 

w Efezie o swoich modlitwach zanoszonych w ich intencji do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. W liœcie 
do Koœcio³a w Efezie prosi, by Bóg ze wzglêdu na zas³ugi Swego Syna udzieli³ nowo ochrzczonym „ducha 
m¹droœci i objawienia w g³êbszym poznaniu Jego samego” (Ef 1,17). Na zakoñczenie ka¿dej Mszy œwiêtej 
s³yszymy s³owo: „idŸcie”. Chrystus rozsy³a nas wszystkich, byœmy g³osili, ¿e Bóg Ojciec pragnie byæ znany, 
kochany i czczony przez wszystkich ludzi – sprawiedliwych i grzeszników. Zapewnia nas o swojej pomocy – 
„a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt 28,20). 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿: nadziei nie otrzymuje siê za nisk¹ cenê  (24.05.2017)

W katechezie Ojciec Œwiêty nawi¹za³ do historii uczniów id¹cych do Emaus. Przypomnia³, ¿e rozgoryczeni opuszczali Jerozolimê, gdzie 
spodziewali siê, ¿e Jezus wreszcie oka¿e sw¹ moc i ich oczekiwania i nadzieje zostan¹ spe³nione. Zawiedli siê, a ich czysto ludzka nadzieja 
rozsypa³a siê w kawa³ki. Uciekaj¹c spotykaj¹ po drodze Jezusa, którego nie rozpoznali. A On rozpoczyna sw¹ „terapiê nadziei”. 

„Przede wszystkim pyta i s³ucha: nasz Bóg nie jest Bogiem nachalnym. Mimo, ¿e ju¿ zna przyczynê ich rozczarowania, pozostawia im czas, 
aby dog³êbnie wniknêli w gorycz, która ich ogarnê³a. Wyp³ywa z niej wyznanie, które jest refrenem ludzkiego ¿ycia: «A myœmy siê spodziewali, 
ale ...» (w. 21). Ile¿ smutków, ile¿ klêsk, ile¿ niepowodzeñ jest w ¿yciu ka¿dego cz³owieka! W gruncie rzeczy wszyscy jesteœmy trochê tacy, jak ci 
dwaj uczniowie. Ile¿ razy w ¿yciu ¿ywiliœmy nadziejê, ile razy czuliœmy siê niemal na skraju szczêœcia, a potem rozczarowani spadliœmy na ziemiê. 
Jezus jednak idzie, Jezus idzie razem z wszystkimi ludŸmi przygnêbionymi, krocz¹cymi ze spuszczon¹ g³ow¹. I id¹c z nimi, w sposób dyskretny, 
potrafi przywróciæ im nadziejê” – mówi³ Papie¿. Franciszek zwróci³ uwagê, ¿e do rozczarowanych uczniów Jezus mówi przede wszystkim 
za poœrednictwem Pisma Œwiêtego. „Kto bierze do rêki Bo¿¹ ksiêgê, nie napotka w niej na opisy ³atwego heroizmu, nieoczekiwanych 
i zwyciêskich kampanii. Prawdziwej nadziei nigdy nie otrzymuje siê za nisk¹ cenê: zawsze przechodzi przez pora¿ki. Nadzieja tych, którzy 
nie cierpi¹, mo¿e wcale ni¹ nie jest. Bóg nie lubi byæ kochany w taki sposób, jak kocha³oby siê wodza, który poci¹ga swój lud do zwyciêstwa 
niszcz¹c swoich przeciwników we krwi. Nasz Bóg jest w¹t³ym œwiat³em, pal¹cym siê w dniu zimnym i wietrznym i chocia¿ Jego obecnoœæ 
na tym œwiecie wydaje siê krucha, wybra³ On miejsce, które wszyscy lekcewa¿ymy” – stwierdzi³ Ojciec Œwiêty.

Uczniowie rozpoznali Pana po geœcie ³amania chleba. To w nim – zauwa¿y³ Papie¿ – mieœci siê ca³a historia Jezusa i w Eucharystii zawiera siê 
znak tego, czym powinien byæ Koœció³. Jezus ³amie nasze ¿ycie, bo nie ma mi³oœci bez ofiary i daje je innym. „Spotkanie Jezusa z dwoma 
uczniami zmierzaj¹cymi do Emaus trwa³o krótko.  Tym niemniej jest w nim zawarte ca³e przeznaczenie Koœcio³a. Mówi nam, ¿e wspólnota 
chrzeœcijañska nie jest zamkniêta w ufortyfikowanej twierdzy, ale pod¹¿a w swoim najbardziej ¿ywotnym œrodowisku, jest w drodze. 
I tam spotyka ludzi, z ich nadziejami i rozczarowaniami, czasami bardzo wielkimi. Koœció³ s³ucha opowieœci wszystkich, tak jak siê wy³aniaj¹ 
ze szkatu³ki osobistego sumienia; aby nastêpnie oferowaæ S³owo ¿ycia i œwiadectwo mi³oœci, mi³oœci wiernej a¿ do koñca. A wówczas ludzkie 
serce na nowo pa³a nadziej¹. Wszyscy mieliœmy w ¿yciu momenty trudne, ciemne; chwile, w których kroczyliœmy smutni, zamyœleni, bez 
perspektyw, przed nami by³ tylko mur. Jezus jest ci¹gle przy nas, by nape³niæ nas nadziej¹, by rozgrzaæ nasze serca i powiedzieæ: «IdŸ dalej, 
jestem z tob¹, idŸ dalej»” – zauwa¿y³ Franciszek.
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Lud Bo¿y
Niektórzy ludzie, w tym niestety równie¿ niektórzy 

chrzeœcijanie, uto¿samiaj¹ Koœció³ jedynie z instytucj¹ 
o zasiêgu miêdzynarodowym. Dla innych jest on tylko 
dobrze funkcjonuj¹c¹ organizacj¹ religijn¹, jeszcze inni 
mówi¹, ¿e Koœció³ to duchowieñstwo z Papie¿em na czele. 
Takie rozumienie Koœcio³a jest jednak niepe³ne. Koœció³ 
bowiem zosta³ utworzony i uporz¹dkowany na tym 
œwiecie jako Lud Bo¿y, spo³ecznoœæ wierz¹cych 
w Chrystusa, w której z ustanowienia Bo¿ego obowi¹zuje 
ustrój hierarchiczny. Lud ten kierowany jest przez 
nastêpcê œw. Piotra i biskupów pozostaj¹cych z nim w ³¹cznoœci. Wierni, czyli cz³onkowie tej 
spo³ecznoœci, to zarówno œwieccy chrzeœcijanie, jak i œwiêci szafarze, czyli duchowni. Wœród wiernych 
s¹ tak¿e tacy, którzy poœwiêcaj¹ siê Bogu w ¿yciu konsekrowanym, ¿yj¹c w zakonach lub instytutach 
œwieckich. Jak naucza Sobór Watykañski II, „podoba³o siê Bogu uœwiêcaæ i zbawiaæ ludzi 
nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej miêdzy nimi wiêzi, lecz uczyniæ z nich lud, który 
by Go poznawa³ w prawdzie i zbo¿nie Mu s³u¿y³. Przeto wybra³ sobie Bóg na lud naród izraelski, 
z którym zawar³ przymierze i który stopniowo poucza³ (...). Wszystko to jednak wydarzy³o siê jako 
przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego i doskona³ego, które mia³o byæ zawarte 
w Chrystusie (...). Chrystus ustanowi³ to nowe przymierze, to znaczy nowy testament, w swojej krwi, 
powo³uj¹c spoœród ̄ ydów i pogan lud, który nie wedle cia³a, lecz dziêki Duchowi zróœæ siê mia³ w jedno 
i byæ nowym Ludem Bo¿ym” (KKK 781). Cz³onkiem tej spo³ecznoœci, której Za³o¿ycielem i G³ow¹ jest 
Jezus Chrystus, staje siê cz³owiek nie przez narodziny fizyczne, ale przez wiarê w Chrystusa i przyjêcie 
chrztu œwiêtego. Prawem, które obowi¹zuje w tej wspólnocie, jest nowe przykazanie mi³oœci, zgodnie 
z którym ludzie winni wzajemnie mi³owaæ siê tak, jak Chrystus ich umi³owa³ (por. J 13, 34). Wreszcie, 
do tego nowego Ludu Bo¿ego, stanowi¹cego narzêdzie zbawienia wszystkich i pos³anego do ca³ego 
œwiata, powo³ani s¹ wszyscy ludzie i wszystkie narody (por. KK 9; 13). Ta powszechna wspólnota 
wierz¹cych w Chrystusa wyraŸnie ró¿ni siê od wszelkich ugrupowañ religijnych, etnicznych, 
politycznych czy kulturowych, znanych w historii. Owa spo³ecznoœæ posiada pewne charakterystyczne 
cechy. Przede wszystkim jest ona Ludem Bo¿ym, czyli – jak powie œw. Piotr Aposto³ – „wybranym 
plemieniem, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem Bogu na w³asnoœæ przeznaczonym” 
(1 P 2, 9). Opieraj¹c siê na tych s³owach z Pierwszego Listu œw. Piotra, Sobór Watykañski II naucza, 
¿e nowy Lud Bo¿y jest ludem kap³añskim, prorockim i królewskim (por. KK 10). Osoby, które staj¹ siê 
cz³onkami tej spo³ecznoœci, dostêpuj¹ udzia³u w zadaniach Chrystusa – Kap³ana, Proroka i Króla. Jako 
ci, których Chrystus Pan „uczyni³ kap³anami Bogu i Ojcu swojemu” (por. Ap 1, 6), wierni s¹ wezwani 
do tego, by sk³adaæ Bogu duchowe ofiary przez pe³ne wiary korzystanie z sakramentów, modlitwê, 
œwiadectwo œwi¹tobliwego ¿ycia, wyrzeczenie, cierpienie i czynn¹ mi³oœæ. Jako uczestnicy proroczej 
funkcji Chrystusa, cz³onkowie Ludu Bo¿ego winni trwaæ w wierze Aposto³ów, pog³êbiaæ jej rozumienie, 
szerzyæ ¿ywe œwiadectwo o Chrystusie i byæ Jego œwiadkami w œwiecie. Wreszcie maj¹c udzia³ 
w królewskim zadaniu Chrystusa, który „nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie 
na okup za wielu” (Mt 20, 28), cz³onkowie Ludu Bo¿ego powinni urzeczywistniaæ swoj¹ godnoœæ 
królewsk¹, s³u¿¹c Chrystusowi w tych, z którymi On siê uto¿samia, mianowicie w ubogich, cierpi¹cych, 
opuszczonych, bezbronnych i potrzebuj¹cych (por. Mt 25, 35 – 45). 

Zapamiêtajmy: „Koœció³ jest Ludem Bo¿ym, poniewa¿ spodoba³o siê Bogu uœwiêcaæ i zbawiaæ ludzi 
nie pojedynczo, lecz ustanowiæ ich jako lud, zgromadzony w jednoœci z Ojcem i Synem, i Duchem 
Œwiêtym” (KomKKK 153). „Do Ludu Bo¿ego wchodzi siê przez wiarê i chrzest” (KKK 804). Jako 
cz³onkowie tego ludu jesteœmy wszyscy odpowiedzialni za Koœció³. Troszcz¹c siê o jego rozwój 
poprzez ¿ycie sakramentalne, modlitwê, pog³êbianie wiedzy religijnej i uczynki mi³oœci, 
potwierdzamy nasz¹ godnoœæ cz³onków Ludu Bo¿ego i przyczyniamy siê do rozszerzania Królestwa 
Bo¿ego na ziemi.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ prze¿ywamy uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. W Koœciele jest obchodzona ju¿ od V wieku. Chrystus Pan, 
zanim opuœci³ ziemiê, powiedzia³ do Aposto³ów: „A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie” 
(J 12,32). T³umaczy³ im, ¿e Jego odejœcie jest potrzebne, aby móg³ zes³aæ Ducha Pocieszyciela. Po z³o¿onej z samego siebie 
Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszed³ do chwa³y Ojca, aby wstawiaæ siê za nami, aby przygotowaæ nam miejsce. 
Wpatrujemy siê w górê, ka¿dego dnia pod¹¿amy za Nim, obieramy ten w³aœnie kierunek, krocz¹c po ziemskich drogach 
wiary. Moc do tej wêdrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagê i si³y – z Ducha Œwiêtego, który 
nieustannie nas wspiera i pociesza.

2. Dzisiaj przypada te¿ 36. rocznica œmierci s³ugi Bo¿ego Stefana kardyna³a Wyszyñskiego. Pamiêtajmy, ¿e ten Prymas Polski 
odda³ nasz naród w macierzyñsk¹ niewolê Maryi. Starajmy siê wype³niaæ jego testament, a jednoczeœnie módlmy siê o jego 
rych³¹ beatyfikacjê.

3. Od jutrzejszego poniedzia³ku modlitewnie oczekujemy na zes³anie Ducha Œwiêtego w dzieñ Zielonych Œwi¹tek. Licznie 
w³¹czmy siê we wspólnotow¹ nowennê do Ducha Œwiêtego, wiedz¹c, jak bardzo jest nam potrzebne Jego œwiat³o i pociecha.

4. W œrodê, 31 maja, bêdziemy prze¿ywaæ 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. My przez chrzest równie¿ jesteœmy zobowi¹zani do niesienia œwiatu dobrej nowiny o zbawieniu. Niech 
to œwiêto pobudzi nas do wiêkszej gorliwoœci apostolskiej. 

5. W tym tygodniu – w najbli¿szy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, miesi¹c poœwiêcony Sercu Pana Jezusa. W naszym 
koœciele codziennie o godz. 18  bêdziemy sprawowali nabo¿eñstwa czerwcowe, podczas których œpiewamy Litaniê do Serca 
Pana Jezusa. Licznie uczêszczajmy na te nabo¿eñstwa, aby wynagrodziæ Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawoœci. 

6. W czwartek, 1 czerwca, w Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka, na Eucharystiê o godz. 18  zapraszam przede wszystkim dzieci 
z rodzicami, aby wspólnie modliæ siê o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeñstwo w trudnych 
czasach. Pan Jezus bardzo kocha³ dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodziæ do Niego po b³ogos³awieñstwo.

7. W tym tygodniu przypada te¿ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. Okazja do spowiedzi œwiêtej 
pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele o godz. 17 . Pamiêtajmy o modlitewnej proœbie o liczne i œwiête powo³ania 
do kap³añstwa oraz o adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i Komunii œw. wynagradzaj¹cej. Niepokalanemu Sercu Maryi 
polecajmy nasze rodziny i nasz¹ Ojczyznê.

8. W przysz³¹ niedzielê, 4 czerwca, przypada uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, tak zwane Zielone Œwi¹tki. Warto te¿ 
pamiêtaæ, ¿e niedziela ta koñczy okres Wielkanocy i ¿e to ostatni moment, aby zadoœæuczyniæ przykazaniu koœcielnemu 
nakazuj¹cemu spowiedŸ i Komuniê œw. wielkanocn¹. 

9. W przysz³¹ niedzielê na Mszy Œw. o godz. 11   druga grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi do I Komunii Œw.  Módlmy siê 
w intencjach tych dzieci i ich rodziców, aby Eucharystia zawsze by³a dla nich Ÿród³em prawdziwej si³y i prawdziwego 
zjednoczenia z Panem Bogiem.                         

              Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 29 maja – œw. Urszula Ledóchowska (1865-1939), za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konaj¹cego, zwanych urszulankami szarymi, z domem macierzystym w Pniewach, wielka wychowawczyni i opiekunka m³odzie¿y;

00

00

30

00

• w czwartek, 1 czerwca – œw. Justyn (†165), mêczennik, najwiêkszy apologeta chrzeœcijañski II wieku, który zgin¹³ za wiarê podczas 
przeœladowañ za cesarza Marka Aureliusza;
• w sobotê, 3 czerwca – œw. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), mêczennicy z Ugandy w Afryce, którzy równie¿ oddali ¿ycie 
dla Chrystusa.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

0016  (w koœciele na cmentarzu)
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