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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 14,15–21)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w
was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę
do was. Jeszcze chwila, a świat nie będz ie już
Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania
moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
Miłość to nie tylko piękne słowa,
głębokie poruszenia serca, to przede
wszystkim konkretne czyny wyrażające
poszukiwanie dobra drugiego człowieka.
Najpełniej wyrażamy naszą miłość Bogu
poprzez wierność Jego przykazaniom.
Wierność ta otwiera nas na przyjęcie
daru Ducha Świętego, który sprawia, że
potrafimy dostrzegać realną obecność i
działanie Jezusa w naszym życiu. Nie
jesteśmy
sierotami,
osobami

pozostawionymi samymi sobie. Bóg
nieustannie wspiera nasze pragnienie
dążenia ku Niemu.
JEZU, SĄ TAKIE CHWILE, KIEDY NIE
ODCZUWAM TWOJEJ OBECNOŚCI, NIE
ROZUMIEM, O CO MNIE PROSISZ. CZUJĘ
SIĘ POZOSTAWIONY SAM SOBIE.
PROSZĘ, ABY W TAKICH CHWILACH NIE
SŁABŁA MOJA WIARA. PRAGNĘ
PRZYZYWAĆ DARU TWOJEGO DUCHA.
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PONIEDZIAŁEK – 26.05.2014 – wsp. św. Filipa Nereusza
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 2 rocz. ślubu Bożeny i Piotra oraz o błog. Boże dla ich
rodzin.
18.00 - Msza św. za wszystkie Matki.
- Za + córkę Magdalenę w 4 rocz. śm., + mamę Marię w 14 rocz. śm i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio… z ok. ur. córki Katarzyny oraz o błog. Boże w
rodzinie.
WTOREK – 27.05.2014
7.00 - Za + Marię Ślepko (od Róż Różańcowych).
18.00 - Za + żonę i mamę Magdalenę w 4 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. slubu Lidii i Krystiana oraz o błog. dla całej
rodziny.
ŚRODA – 28.05.2014
7.00 - Za ++ rodziców Łucję i Józefa, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
18.00 - Za +brata Jerzego w 20 rocz. śm. i + ojca Zenona oraz ++ z rodziny.
- Za + męża Jana Matuszczak w 4 rocz. śm, ++ jego rodziców i + ojca Eugeniusza oraz
++ z rodziny.
CZWARTEK – 29.05.2014 – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 - Za Janinę Skrobała w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Adama.
- Za + Renatę Szumską oraz o zdrowie i błog. Boże dla wnuka Jarka.
PIĄTEK – 30.05.2014
7.00 - Za + mamę Otylię Rolik z ok. ur.
18.00 - Za + syna Dariusza z ok. ur.., ++ rodziców Anielę i Emila, ++ szwagrów, szwagierkę i
sąsiadów Golec.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ur. Małgorzatę oraz o błog. Boże dla rodziny.
SOBOTA – 31.05.2014 – Święto Nawiedzenia NMP
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Henryka, + syna Grzegorza oraz ++ z rodziny.
- Za + męża i ojca Adolfa Sobko w 22 rocz. śm i d. w c.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 1.06.2014 – ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII

7.00 - Za + Rudolfa Freze i + Roberta Król.
8.30 - Za Męża Jerzego w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Tadeusza i Haliny Kurowskich z ok. 40 rocz. slubu
oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Za + matkę Zofie Kowalik w rocz. śm., + ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++
z rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł.
- Za + matkę Teresę Borawską w 2 rocz. Sm., oraz + ojca Mieczysława i ++ dziadków
Annę i Kazimierza.
11.15 - PIERWSZA ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ.
12.15 - chrzest: Dominik Hubert Garbas
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. męża Jacka oraz o błog. Boże i zdrowie dla
syna Arkadiusza oraz całej rodziny.
- Za + matkę Janinę Sobczak, + ojca Dominika, brata Zygmunta, + teścia Jana Partykę,
++ dziadków z obu stron i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ VI Niedziela Wielkanocna. VI Niedziela Wielkanocna. Dzisiaj w naszej parafii

uroczystość I Komunii św. Nabożeństwo majowe dla dzieci komunijnych i dla
parafian będzie o godz. 16.30.
♦ W Białym Tygodniu dzieci komunijne i rodzice uczestniczą codziennie we Mszy

św., która jest wspólnym dziękczynieniem za dar Bożego życia i jego błogosławione
owoce. W poniedziałek pielgrzymka dzieci komunijnych na Górę św. Anny.
♦ W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni

Krzyżowe. Celem tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi oraz o błog. Boże dla
ludzkiego trudu.
♦ Procesje błagalne do krzyża będą o godz. 17.30:

poniedziałek do Krzyża Papieskiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego
wtorek do Krzyża Eucharystycznego (skrzyż. ul. Bursztynowej i Agatowej).
środa do Krzyża Misyjnego na placu kościelnym
♦ Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy a szczególnie ogrodników i

działkowiczów. Prosimy także panów do niesienia krzyża i figury Chrystusa
Zmartwychwstałego.
♦ W poniedziałek obchodzimy Dzień Matki. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkie

Matki. Serdecznie zapraszamy do modlitwy za tych, którym tak wiele
zawdzięczamy.
♦ W środę ze względu na Biały Tydzień, nie będzie Mszy św. szkolnej.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci z klas IV,

które obchodzą w tym roku I rocznicę Komunii św.
♦ W piątek o godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci rocznicowych.
♦ W sobotę spowiedź św. dla dzieci rocznicowych i ich rodziców:

godz. 16.00 – chłopcy z rodzicami
godz. 16.45 – dziewczynki z rodzicami
♦ W niedzielę 1 czerwca obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

O godz. 11.15 Msza św. dla dzieci z klas IV z okazji I rocznicy Komunii św.
♦W

niedzielę, 1 czerwca w całej Polsce obchodzić będziemy Święto
Dziękczynienia Panu Bogu za Jego nieustanną opiekę nad nami i nad całym
światem. Będzie to także wspólne dziękczynienie za dar papieża Jana Pawła II i za
jego kanonizację. W tym dniu przed kościołem zbiórka do puszek na budowę
Centrum Opatrzności Bożej.

♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii

składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę.
♦ Życzymy Bożego błogosławieństwa na wszystkie dni nowego tygodnia.
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WEZWANI NA UCZTĘ BARANKA
Każdego roku w maju tysiące dzieci przystępuje po raz pierwszy w życiu do
Stołu Pańskiego. Jest to szczególne przeżycie religijne, jedno z najważniejszych w życiu
chrześcijanina, toteż warto zadbać nie tylko o dobre przygotowanie ich do tej chwili, ale
również o zachowanie wymiaru duchowego uroczystości. Już czas na dokonanie pewnych
przewartościowań w naszej obyczajowości towarzyszącej Pierwszej Komunii św. Chodzi
zwłaszcza o zmniejszenie stopnia koncentracji na sprawach drugorzędnych, takich jak
okazałe przyjęcia czy nazbyt kosztowne prezenty.
Warto zacząć od dowartościowania chwili przystąpienia przez dziecko do
sakramentu pojednania, czyli pierwszej spowiedzi św. Oba te sakramenty są ze sobą
ściśle powiązane: na drodze do ołtarza stoi konfesjonał. Czy nie powinniśmy bardziej
zadbać o to, aby dziecko spowiadające się po raz pierwszy w życiu miało poczucie wsparcia
ze strony bliskich, którzy mogą dopomóc mu w przezwyciężeniu lęku? Chodzi o dyskretne
asystowanie dziecku - zwłaszcza przez modlitwę - przy spotkaniu z przebaczającym
Bogiem.
Komunia św. jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i
Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to - jak pisała św. Teresa z
Lisieux - „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.
Dzień Pierwszej Komunii św. jest dla chrześcijanina jednym z najważniejszych w
życiu. Jako rodzice, chrzestni czy krewni uczestniczący w uroczystości, nie zaniedbajmy
okazji, aby razem z dzieckiem przystąpić w tym dniu do Stołu Pańskiego, ofiarowując
Komunię św. w jego intencji. Od naszej roztropności w dużym stopniu będzie zależeć, jak
dziecko przeżyje ten niezwykły dzień i jakie wspomnienia zachowa na całe życie. Spotkania
rodzinne, które towarzyszą uroczystości, są pięknym i wartym kultywowania zwyczajem,
ale należy dostosować je do przeżyć religijnych tego dnia. A z tym bywa rozmaicie. Zbyt
często przypominają one biesiady weselne, a dzieci deprawowane są nazbyt okazałymi
prezentami. Trudno się potem dziwić, że licytują się, które z nich zostało hojniej
obdarowane. Nie dajmy się zniewalać przez ludzi, dla których Pierwsza Komunia św. jest
tylko pretekstem do popisania się przed resztą rodziny, na ile ich stać. Nieroztropna hojność
deprecjonuje duchową inicjację dziecka, a mniej zamożnych gości wprawia w zakłopotanie;
czują się jak przysłowiowi ubodzy krewni. Szkoda, że wiele osób podziela ów pogląd, ale
ulega presji, bo przecież: „Podobnie było wcześniej u Jasia”, więc „u nas nie może być
skromniej”, bo „jakby to wyglądało” i „co by też ludzie powiedzieli”.
Wydaje się, że rozwiązaniem może być oderwanie rytuału obdarowywania dziecka od
dnia przyjęcia Komunii św. W niektórych parafiach dzieci przystępują do Pierwszej
Komunii św. podczas wieczornej Mszy św. w Wielki Czwartek, dzięki czemu po powrocie
do domu zasiadają do stołu tylko w gronie najbliższych: rodziców, chrzestnych i dziadków.
Dalszych krewnych zaprasza się na przyjęcie podczas Świąt Wielkanocnych. Zmiana jest
możliwa, o czym świadczy przełom dokonany w ubieraniu dzieci. W większości parafii
sukienki i garniturki zastąpiły jednolite stroje liturgiczne. Musimy dążyć do ocalenia
właściwego wymiaru tej pięknej i pełnej łask Bożych uroczystości.
Często mówi się o „inwestowaniu” w dziecko, jego wykształcenie czy znajomość
języków obcych. Jako chrześcijanie, musimy przede wszystkim „zainwestować” w jego
harmonijny rozwój duchowy. Dzień Pierwszej Komunii św. jest zbyt ważny dla tego
www.opoka.org.pl
rozwoju, aby go profanować przejawami próżności.

