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EWANGELIA NA PI ĄTĄ  NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                     J 10,27-30 
 

Przykazanie nowe. 
 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  
"Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg 
został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.  
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom 
powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali". 
 
 

●●● 
 

 

Jeden z wielkich postaci świata nauki Władysław Tatarkiewicz w czasie drugiej wojny 
światowej. Gdy wokół działo się tyle zła. Ginęli niewinni ludzie, trzeba było z trudem 
walczyć o przetrwanie. W tych tak bardzo ponurych czasach, profesor pisze swój 
sławny „Traktat o szczęściu”, jak na przekór temu, co się wokół działo. 
Skąd brać taką nadzieję i siłę? W drugim czytania dzisiejszej liturgii Słowa 
usłyszeliśmy słowa z Apokalipsy św. Jana: „ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo 
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. …Tak jak przemija 
postać tego świata mijaj ą także ludzkie kłopoty i troski. Dlatego w czasie nieszczęścia i 
życiowych niepowodzeń nie należy się specjalnie załamywać, bo i to minie. Ponad to 
obiecane mamy od Boga miejsce w nowym Jeruzalem, czyli w niebie.  
Drugim źródłem naszej nadziei są słowa, jakie słyszeliśmy w czasie czytania ewangelii. 
„ Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem;” Nowość przykazania leży w tym, że nie jest ono prośbą, lecz apelem  
o wzajemną miłość. Nie jest też nakazem, bo miłości nie da się nakazać, jest ono 
apelem o miłość wzajemną i wyznaniem miłości Boga do człowieka przez stwierdzenie 
„ jak Ja was umiłowałem.” Bóg kocha człowieka nie dlatego, że jest on doskonały  
i dobry, to miłość Boga do człowieka czyni z niego kogoś niezwykłego. Miłość Boga ma 
możliwości tworzenia wartości. Być chrześcijaninem to wierzyć w miłość, jak to 
określił Alessandro Pronzato: „To być przekonanym, że: - kochając mamy rację, - 
kochając zwyciężamy, - kochając nauczamy, kochając stawiamy innego na nogi. Jedna z 
amerykańskich pieśni ludowych mówi: „jesteś nikim, dopóki nikt cię nie kocha.” Biedak 
zauważa, że istnieje, dopiero wtedy, gdy jest kochany. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Z racji I pi ątku miesiąca zapraszamy do Sakramentu Pojednania od godz. 17.00.  
2. W najbliższy piątek zapraszamy na V spotkanie Kursu Przedmałż. o g. 19.00. 
3. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, które sprawowane są codziennie zaraz po 
    Mszy św. o godz. 18.00.  
4. Dnia 05. 06. 2010 r. organizowany jest wyjazd do Lednicy. Koszt -50 zł od osoby. 
    Zapisy u Ks. Waldemara.  
5. Zapraszamy do Kawiarenki. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Stanisław Szymański - pokój jego duszy. 
●●● 

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Milenę Krawczyk – niech Bóg prowadzi ją  przez życie  drogą wiary,prawdy i miło ści. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Rozmowa w pracy: 
- Moja żona jest cudowna. Wieczorem, gdy wracam z pracy, ona całuje mnie, pomaga się 
rozebrać, zdejmuje mi buty, zakłada kapcie i gumowe rękawiczki. 
- A po co gumowe rękawiczki? 
- Żeby wygodniej mi się myło naczynia. 
 
Mąż wraca o trzeciej nad ranem do domu. Wchodzi, a tam żona krzyczy od progu: 
- Kiedy ty wracasz?! Wiesz która jest godzina?!  
Na to mąż: 
- Z baru wyszedłem o dziewiątej... 
- Jak to?! Przecież bar jest trzy krótkie ulice stąd! 
- Ale za to jakie szerokie... 
 

 
 

INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK  03. 05. 2010 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI 
  9.00 Za +Helenę i Władysława Olczaków; 
               +Kazimierza Włodarczyka /greg. 4/. 
12.00 W intencji druhów z OSP i ich rodzin z racji św. Floriana. 
18.00 Za +Stanisława Rybaka w 8 rocz. śmierci, cr. Rybaków, Kotyniów i Jasnowskich 
                 oraz Elżbietę i Edwarda Świderków; 
                +Stanisławę i Bolesława Wójciaków oraz Helenę i Bronisława Szadkowskich. 
                                                     WTOREK  04. 05. 2010 
18.00 Za +Andrzeja Skonecznego /int. od żony/; 
               +Kazimierza Włodarczyka /greg. 5/. 
                                                     
                                                    



                                                   ŚRODA 05. 05. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Janinę Sowik /int. od teściów Gradów/; 
                +Kazimierza Kobackiego; 
                +Kazimierza Włodarczyka /greg. 6/; 
                +Zofię i Jana Skonecznych; 
                +Jana w 20 rocz. śmierci, Barbarę, Władysława i Henryka Sowików  
                  oraz Janinę; 
 +Jana Kupidurę / int. od chrześniaka Mirka z rodzin ą/; 
                +Józefa Szymczaka w 4 rocz. śmierci; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego /int. od siostry Jadwigi z rodziną/; 
                +Zygmunta Świderka /int. imieninowa/. 
                                                   CZWARTEK  06 .05. 2010 
18.00 Msza św. czcicieli o. Pio 
           Za +Kazimierza Włodarczyka /greg. 7/; 
           Za Ojczyznę i o miłosierdzie Boże dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 
                   /int. Koła Ż. Różańca o. Pio/ oraz o wyzwolenie z nałogów i przywrócenie 
                   wiary w miłosierdzie Boże. 
                                                            PIĄTEK  07. 05. 2010 
17.00 Spowiedź. 
18.00 Za +Kazimierza Włodarczyka /greg. 8/; 
                +Antoninę, Stanisława, Rocha i Józefę Szymańskich. 
                                                    SOBOTA  08. 05. 2010 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Krzysztofa z racji 1 rocz. ślubu. 
          Za +Rafała Ziółkowskiego w 12 rocz. śmierci oraz cr. Ziółkowskich 
                 i Michalskich; 
                +Zofię i Stanisława Skonecznych /int. imieninowa/; 
                +Józefę i Władysława Kacprzaków oraz Elżbietę Kulesza; 
                +Stanisława Gruchałę i Mieczysława Sowika; 
                +Jerzego Gierańczyka w 10 rocz. śmierci, cr. Szymańskich, dziadków 
                  Szymańskich i Gwiazdowiczów oraz Lucjana Tworskiego; 
                +Stanisławę Zysiak i Grzegorza Żurańskiego; 
                +Stanisławę Kuśmirek, Stanisława Sienkiewicza i Henryka Wiśnika; 
                +Stanisława i Janinę Sobolewskich; 
                +Józefę Marczak; 
                +Kazimierza Włodarczyka /greg. 9/; 
                +Stanisława Szymańskiego; 
                +Stanisława Bakalarskiego, cr. Bakalarskich i Majchrowskich; 
                +Ks. Stanisława Dyśkowskiego. 
                                                    NIEDZIELA 09. 05. 2010 
  9.00 Za +Jadwigę i Antoniego Szydłowskich oraz Adama Kucharskiego. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Żerek z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z racji 50 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Stanisława Kocika /int. imien./, Stanisławę i Zygmunta Goździk 
                 oraz Henryka Miko; 
               +Kazimierza Włodarczyka /greg. 10/. 
 


