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Wniebowst¹pienia Pañskiego, 26. maja – Dzieñ 
Matki, 27. maja – Uroczystoœæ Zes³ania Ducha 
Œwiêtego. W maju odbywaj¹ siê I Komunie 
Œwiête, w maju maj¹ miejsce œwiêcenia 
kap³añskie. Przez ca³y maj i w tych wszystkich 
uroczystoœciach i œwiêtach jest jakoœ cicho 
i dyskretnie obecna Ona – Maryja – Nasza Matka. 

                      Ks. Dariusz

Maj – najpiêkniejszy miesi¹c roku, miesi¹c s³oñca, kwiatów 
i zieleni. Jest to miesi¹c Maryi, obfituj¹cy w wiele wa¿nych dat. W tym 
w³aœnie miesi¹cu trwaj¹ nabo¿eñstwa majowe. W koœcio³ach 
i przydro¿nych kapliczkach œpiewa siê Litaniê Loretañsk¹. 
Prze¿ywaliœmy 3. maja – Uroczystoœæ Matki Bo¿ej - Królowej Polski, 
13. maja – to rocznica objawieñ w Fatimie. 

18. maja – rocznica urodzin Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, którego 
beatyfikacja równie¿ odby³a siê w maju. 20. maja – Uroczystoœæ 

Matka 
Nieludzki urok gwiazd nad sputnikami
nieludzki pomys³ œmierci
nieludzkie cierpienie
nieludzki czas, co czeka z krótkim 

no¿em renty
nieludzkie piêkno mistrzów
a tu zwyk³a matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopêdna pietruszka
z selerem sa³atka
i bardzo ludzka mi³oœæ
z pocz¹tkiem romantycznym
z krzy¿ykiem na koñcu
bez œrodka.

                   ks. Jan Twardowski
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PRZYNOSIÆ OWOC OBFITY

Przypowieœæ o winnym krzewie i latoroœli 
wskazuje na istotê wiary i sens naszej obecnoœci 
na ziemi. Tylko ten, kto trwa w Chrystusie, 
przynosi owoc obfity. Kto w Nim nie trwa, ten nie 
wyda owocu, bowiem bez Niego nic nie mo¿emy 
uczyniæ. Uprawa latoroœli, jej przycinanie 
i formowanie, wskazuj¹ na wysi³ek, trud 
i wymagania, jakie stawia nam Chrystus. 

         (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Dzielenie siê najlepszym ziarnem 

Pewien rolnik, którego kukurydza zawsze dostawa³a pierwsz¹ nagrodê na Targu 
Stanowym, mia³ zwyczaj dzielenia siê swym najlepszym ziarnem z wszystkimi 
rolnikami w okolicy. 

Kiedy zapytano go dlaczego tak czyni? -  odpowiedzia³: - "To jest doprawdy 
w moim w³asnym interesie. Wiatr zdmuchuje py³ek i niesie go z pola na pole. Wiêc 
jeœli moi s¹siedzi uprawiaj¹ kukurydzê gorszej jakoœci, przekrzy¿owanie obni¿a 
jakoœæ mojej. Dlatego zale¿y mi, ¿eby siali tylko najlepsz¹ z najlepszych". 

Wszystko, co dajesz innym, dajesz sobie samemu.
         Bruno Ferrero 

Ewangelia wg Œw. Jana (15,1-8) 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. 
Ka¿d¹ latoroœl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka¿d¹, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosi³a owoc obfitszy. Wy ju¿ jesteœcie czyœci dziêki 
s³owu, które wypowiedzia³em do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /bêdê trwa³/ w was. 
Podobnie jak latoroœl nie mo¿e przynosiæ owocu sama z siebie - o ile nie trwa 
w winnym krzewie - tak samo i wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bêdziecie. Ja jestem 
krzewem winnym, wy - latoroœlami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ. Ten, kto we Mnie 
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoroœl i uschnie. I zbiera siê j¹, i wrzuca 
do ognia, i p³onie. Je¿eli we Mnie trwaæ bêdziecie, a s³owa moje w was, poproœcie, 
o cokolwiek chcecie, a to wam siê spe³ni. Ojciec mój przez to dozna chwa³y, 
¿e owoc obfity przyniesiecie i staniecie siê moimi uczniami.

Ale tylko bezgraniczne i ufne zawierzenie, choæ nierzadko nacechowane 
cierpieniem, mog¹ nas kszta³towaæ wedle Bo¿ego zamys³u tak, abyœmy przynosili 
owoc obfity. A owocem tym, jak wskazuje œw. Jan Aposto³, jest mi³oœæ wyra¿ona 
nie s³owami, lecz czynem. Trwaæ w Chrystusie to w³aœnie mi³owaæ - mi³owaæ Boga 
i bliŸniego. Drogowskazami do osi¹gniêcia tej mi³oœci s¹ Bo¿e przykazania, 
streszczaj¹ce siê w jednym - w przykazaniu mi³oœci. Tak¿e œw. Pawe³ uczy nas 
dziœ trwania w Chrystusie i przynoszenia w Nim owocu, choæ mo¿e to byæ trudne 
i nawet najbli¿si mog¹ nas nie rozumieæ. Trwanie w Chrystusie wi¹¿e siê równie¿ 
z owocami Ducha, do których nale¿¹ mi³oœæ, radoœæ, pokój… Tak wiêc, im wiêcej 
dajemy, tym wiêcej otrzymujemy, im wiêcej kochamy, tym wiêcej mi³oœci 
doœwiadczamy.
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Mamusia  
Œwiêty Józef za³ama³ rêce,
denerwuj¹ siê w niebie œwiêci,
teraz id¹ ju¿ nie Trzej Mêdrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci.

Teraz wszystko ca³kiem inaczej,
to, co stare, odesz³o, minê³o,
zamiast z³ota nios¹ dolary,
zamiast kadzid³a --- komputer,
zamiast mirry --- video.

--- Ach te czasy --- myœli Pan Jezus ---
nawet gwiazda trochê zwariowa³a, ale nic siê ju¿ nie zawali,
bo wci¹¿ mamusia ta sama.

ks. Jan Twardowski

*   *   *   *   *
"Owady to potrafi¹”
Pewien misjonarz, gdzieœ w krajach tropikalnych, postanowi³ zrobiæ wra¿enie na swych 

parafianach, zabieraj¹c kilkoro z nich na przeja¿d¿kê samolotem. 
Samolot lecia³ nad ich wioskami, wzgórzami, lasami i rzekami. Od czasu do czasu 

wygl¹dali przez okna, ale w sumie, nie zdawa³o siê to wcale robiæ na nich wra¿enia. 
Po powrocie na ziemiê jego trzódka wymaszerowa³a z samolotu bez s³owa komentarza. 

Chc¹c koniecznie uzyskaæ jak¹œ reakcjê, misjonarz wykrzykn¹³: 
- "Czy to nie by³o wspania³e? Pomyœlcie, co osi¹gnê³y istoty ludzkie! Byliœmy tam, 

na niebie, ponad domami, ponad lasami, ponad górami, patrz¹c w dó³ na ziemiê!" 
Grupa s³ucha³a beznamiêtnie. W koñcu, przemówi³ ich przywódca. 
- "Owady to potrafi¹  - bez wysi³ku...” - "I co wiêcej, s¹ szczêœliwe!" 

Po kilku tysi¹cach lat osi¹gnêliœmy taki postêp, ¿e ryglujemy w nocy drzwi i okna, 
podczas, gdy mniej zaawansowani technologicznie i cywilizacyjnie œpi¹ w otwartych 
chatach.

Autor nieznany 

"Czekam ...”
 Czekam
 na bociany wiosn¹,
 na pliszki i kuku³ki,
 ¿urawie...
   Na ¿aby
   kumkaj¹ce w stawie...
   Na bia³e ³abêdzie
   w dozgonnej parze...
 Na kaczki i kacz¹tka
 p³ywaj¹ce razem.
   Czekam
   na wschód s³oñca
   o porannej porze...
 I na wieczorne kolorowe zorze...

   Widzê id¹ce krowy
   do wodopoju w rzece
   i szybuj¹ce, nurkuj¹ce jaskó³ki,
   ku mojej uciesze...
     A ¿ó³te kaczeñce
     i maki czerwone
     s¹ takie zadowolone!
       Zielone trawy
       i s³oñce
       s¹ tak radoœci¹
       gor¹ce!

          A my?

Marianna Jankowska (£om¿a, 22.04.2012r.)

*   *   *   *   *
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. 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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. 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   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Wszczepienie w Chrystusa to – jak us³yszeliœmy – nasze osobiste odniesienie 
do Niego, to osobowy kontakt z Nim; to czerpanie si³ do zmagañ z trudnoœ-
ciami, jakie niesie ¿ycie. Niech owa moc czerpana z tego wszczepienia, mimo 
naszej s³aboœci, umo¿liwia nam najpe³niejszy rozwój duchowy.
2. Ju¿ wkrótce z królewskiego Krakowa na ca³¹ Polskê pop³ynie wdziêczny g³os 
Koœcio³a, dziêkuj¹cego Bogu za œwiêtego Stanis³awa, biskupa i mêczennika, 
Patrona Polski. Niech wtorkowa uroczystoœæ bêdzie tak¿e dniem odnowienia 
naszej troski o Ojczyznê, co powinno siê wyra¿aæ w pracy dla jej rozwoju oraz 
w gorliwej modlitwie. Zachêca nas do tego œwiêty Pawe³, prosz¹c: „módlcie siê 
za wszystkich!” Msze Œwiête o godzinie 7  i 18
3. Trwa miesi¹c maj, czas poœwiêcony Matce Najœwiêtszej. WeŸmy udzia³ 
w nabo¿eñstwach majowych sprawowanych codziennie o godzinie 18 , 
polecaj¹c Matce Najœwiêtszej wszystkie nasze sprawy. 

00 00

00

.

      Wasz proboszcz

*   *   *
Maryjo, Polski i œwiata Królowo, 
odmieñ nasz naród na nowo!...
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