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Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej. Nabożeństwo majowe 
jest pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w 
Litanii loreta ńskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas, 
wędrowców ziemi, najlepszą Matką. 
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EWANGELIA NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                                     J 13, 31-33a. 34-35 
 
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". 

 
 
C.S. Lewis napisał: „Bóg jest ŻYWICIELEM, który rozmy ślnie stwarza własne 
pasożyty, powołując nas do życia, byśmy mogli Go wyzyskać. To jest miłość”. Tak, to 
jest wzór samej miłości i wszystkich miłości. Co myśleć więc o Jego wezwaniu, gdy 
mówi, żebyśmy się nawzajem tak kochali, jak On nas pokochał? A jak On nas 
pokochał? Pokochał tak, że dał z siebie ostatnią kropl ę krwi, choć wystarczyła jedna 
do zbawienia, jak powiedziała św. Teresa z Lisieux. Drżę, kiedy zaczynam zdawać 
sobie sprawę z tego, z jakim Bogiem związałem się na całe życie. Drżę, bo kochać jak 
On, oznacza tak samo jak On dać się wykorzystać, oszukać, zdradzić, dać się 
zmiażdżyć jak kęs chleba w ustach. Dać się pogryźć, a ja nie lubię, gdy inni mnie 
kąsają! Dać życie tym, którzy mnie go pozbawią, i jeszcze uczynić to z miłości, a nie 
tłumi ąc nienawiść i mściwość. To mnie przerasta. Rozumiem słowa Jezusa, jakie 
skierował do swych uczniów, posyłając ich na misję, gdy kazał im iść jak owce między 
wilki… na pożarcie! Ktoś powie, że to nie miłość, tylko jakieś szaleństwo. Ale czy 
miłość, która nie przekracza granic tego, co opłacalne, korzystne, rozsądne i 
wykalkulowane, jest jeszcze miłością? Miłość nie jest wyrachowaną strategią liczącą 
na jakiś posag, tylko zatraceniem siebie dla zbawienia innych, po prostu poświęceniem 
/fragm.. homilii Augustyna Pelanowskiego OSPPE/. 

 
KOMPENDIUM 

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                DZIAŁ DRUGI 

                                                                 WIERZĘ 

                                                                  Symbol Apostolski 
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, 
Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi 
Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. 
Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.  
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. /cdn./ 
  
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Od najbliższej środy zapraszamy na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ 
    codziennie zaraz po Mszy św. o godz, 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich 
    miejscowościach. Dziękuj ę za ich uporządkowanie i przyozdobienie. 
1. W czwartek, 2 maja br. zapraszamy czcicieli o. Pio na Mszę św. i adorację  
    na godz. 18.00. 
2. W piątek, 3 maja br. przeżywamy uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. 
    będą sprawowane w porządku niedzielnym. W tym dniu wypada również I piątek 
    miesiąca, dlatego zapraszamy do Sakr. Pojedn. od godz. 17.15.   Po Mszy św.  
    o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie dziecięce i młodzieżowe Koła Żywego Róż. 
3. W najbliższy piątek /3 maja/ zapraszam druhów OSP i ich rodziny z racji 
    św. Floriana na Mszę św. o godz. 12.00 
4. W piątek /3 maja/ nie będzie Kursu Przedmałżeńskiego. 
5. W następną niedzielę, tj. 5 maja zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na 
    spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00. 
6. UWAGA! W najbli ższą niedzielę /5 maja/ zapraszam na spotkanie, po Mszy św.  
    o godz. 12.00, przedstawicieli wszystkich Kół Żywego Różańca w sprawie 
    konsekracji Kościoła.   

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Hannę Goździk i Zuzannę Dąbrowską - niech Bóg prowadzi je przez życie drogą  
                                                                    wiary, prawdy i miłości.  
  

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

          Małżeństwo 
Do karuzeli wsiadacie, 
A chodzicie w kieracie. 
 
                                        Jan Sztaudynger 

 
 
 
                                                                        INTENCJE  
                                                 PONIEDZIAŁEK  29. 04. 2013 
18.00 Za +Jana Żelazka /greg.29/. 
                                                                     WTOREK 30. 04. 2013 
  9.00 Za +Jana Żelazka /greg.30/. 
                                                          ŚRODA  01. 05. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O światło Ducha Świętego na egzaminy maturalne i dostanie się na studia  
                  dla Kasi. 
          Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.1/; 
                +Jana w 23 rocz. śmierci, Janinę, Władysława, Henryka i Barbarę Sowików; 
                +Janinę w 7 rocz. śmierci, Władysława, Józefę i Michała Tworskich; 
                +Mariannę Kotynia /int. od Barbary Rybak z rodziną/; 
                +Jacka Piotrowskiego /int. od cioci Marianny/; 



                +Jadwigę i Antoniego Szydłowskich; 
                +Kazimierę Klamżyńską /int. od rodziny Ziółkowskich/; 
                +Józefa Cała w 2 rocz. śmierci; 
                +Tadeusza Kąckiego /int. od dzieci/; 
                +Stanisława Staszewskiego /int. od żony/; 
                +Krzysztofa Cabała /int. od Łukasza z rodziną/. 
                                                              CZWARTEK  02. 05. 2013 
18.00 O dary Ducha świętego z racji konsekracji Kościoła /int. KŻR o. Pio/. 
          Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.2/. 
 
                                                          PIĄTEK 03. 05. 2013 
                                           UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 

  9.00 Za +Helenę, Władysław i Stanisława Olczaków, cr. Olczaków i Bernatów;  
               +Jerzego Sołtysiaka /greg.3/. 
12.00 W intencji druhów OSP i ich rodzin z racji św. Floriana. 
18.00 Za +Zofię, Mariannę i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa. 
                                                  SOBOTA 04. 05. 2013 
18.00 Za +Stanisława Rybaka w 11 rocz. śmierci;  
               +Jerzego Sołtysiaka /greg. 4/. 
 
                                                   NIEDZIELA 05. 05. 2013 
  9.00 Za +Stanisława i Bogdana Rybaków; 
               +Stanisława Gruchałę oraz Jana i Zofię Klimczaków; 
               +Andrzeja Jarzębskiego w 8 rocz. śmierci i cr. Melów; 
               +Józefa i Zofię Dąbrowskich, Jana i Stanisławę Goździk, cr. Praglów 
                 oraz Stanisławę Cepuch; 
               +Romana Gortada w 10 rocz. śmierci; 
               +Jerzego Sołtysiaka /greg. 5/; 
               +Józefa Szymczaka w 7 rocz. śmierci; 
               +Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździk oraz Henryka Miko; 
               +Jadwigę i Antoniego Szydłowskich oraz Adama Kucharskiego; 
               +Lucynę Badełek /int. od rodziny Kołodziejów/; 
               +Stanisława Maszewskiego; 
               +Janinę Duczek /int. popogrzebowa/; 
               +Zygmunta, Jadwigę, Józefę i Stanisława Tomczyków i rodziców Haraśnych; 
               +Zofię Kryczka /int. od syna Pawła z rodziną/; 
               +Kazimierza Błąkałę /int. od dzieci z rodzinami/; 
               +Mariannę w 7 rocz. śmierci i Stanisława Pasików, Tadeusza, Stanisławę  
                 i Jana Tomczyków oraz Stanisławę Bis; 
               +Grzegorza Kaniewskiego; 
               +Zygmunta Sygitowicza i jego synów: Zygmunta i Mariana. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Rafała Kośków w 5 rocz. ślubu 
                 i ich synów;  
          O Boże błogosławieństwo dla Anny Jankowskiej z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Zofię, Henryka i Jana Kępów oraz dziadków Boneckich. 
 
 
 


