
Biuletyn niedzielny                  VI Niedziela Wielkanocna  13.05.2012

PIERWSZE CZYTANIE Dz 10,25-26.34-
35.44-48 
Powołanie pogan do Kościoła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu 
na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu po-
kłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja 
też jestem człowiekiem”. Wtedy Piotr przemówił: 
„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma wzglę-
du na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”. 
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I 
zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, 
którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego 
wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że 
mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał 
się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, któ-
rzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” 
I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. 
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kil-
ka dni. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 98,1.2-
3ab.3cd-4
Wobec narodów objawił zbawienie.
DRUGIE CZYTANIE 1 J 4,7-10 
Bóg jest miłością
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apo-
stoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ 
miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził 
się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się 
miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jed-
norodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my 
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umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 
nasze grzechy. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 15,9-17 
Przykazanie miłości
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy-
trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowy-
wać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powie-
działem, aby radość moja w was była i aby radość 
wasza była pełna. To jest moje przykazanie, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło-
wałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługa-
mi, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale na-
zwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i prze-
znaczyłem was na to, abyście szli i owoc przyno-
sili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. 
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło 
wali”. Oto słowo Pańskie.

14 V Poniedziałek. Święto św. Macieja Apo-
stoła. Dz 1,15-17.20-26; Ps 113,1-2.3-4.5-
6.7-8; J 15,16; J 15,9-17; 15 V Wtorek. 



Dzień powszedni. Dz 16,22-34; Ps 138,1-
2a.2bc-3.7c-8; J 16,7.13; J 16,5-11; 16 
V Środa. Uroczystość św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika, patrona Polski i 
metropolii warszawskiej. Ap 12,10-12a; Ps 
34,2-3.4-5.6-7.8-9; 1 Kor 1,10-13.17-18; J 
17,19; J 17,20-26; 17 V Czwartek. Dzień 
powszedni. Dz 18,1-8; Ps 98,12-3ab.3cd-
4; J 14,18; J 16,16-20; 18 V Piątek. Dzień 
powszedni albo wspomnienie św. Jana I, 
papieża i męczennika. Dz 18,9-18; Ps 47,2-
3.4-5.6-7; J 16,28; J 16,20-23a; 19 V So-
bota. Dzień powszedni.Dz 18,23-28; Ps 
47,2-3.8-9.10; J 16,28; J 16,23b-28; 20 V 
Siódma Niedziela Wielkanocna. Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Dz 1,1-11; Ps 
47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; 
Mk 16,15-20.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 13.5. – 6 Niedziela Wielkanocy
7.00 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 13)
+ Wojciecha Kanabusa (Gr. 13)
+ Tadeusza Stępnia (Gr. 13)
+ Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 13).
8.30 + Stanisława i Zofię Bogdańskich.
10.00 I Komunia Święta
11.30 I Komunia Święta
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Władysławę Dziubak (1 r. śm.)
18.00 + płk. Roberta Maja.
20.00 + Mariannę Kotarską (4 r. śm.)
Poniedziałek 14.5. – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 14)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 14)
6.30 + Janinę Kaczorek.
6.30 + Bonifacego Waśkiewicza (im.)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 14)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 14)
7.00 + Jana Kowalczyka (mies. po śm.)
8.30 + Jerzego (49 r. śm.) i Helenę (9 r. śm.) Mo-
zerów.
18.00 + Członkinie KŻR św. Teresy.
Wtorek 15.5. 
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 15)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 15)
6.30 + Zofię i Tomasza Horszczaruków.
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 15)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 15)

7.00 + Józefa Świażaka (4 r. śm.)
7.00 + Henryka Parzyszka (6 r. śm.) oraz jego r-
ców Leokadię i Stanisława.
8.30 + Szczepana Olszewskiego i jego rodziców 
oraz Jana i Kazimierę Gąsiorowskich.
18.00 + Zofię i Mieczysława Kollów, Cr. Wojciesz-
kiewiczów i Śliwińskich.
Środa 16.5. – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PR. I M., 
patrona Polski, i gł. Patrona metropolii
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 16)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 16)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 16)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 16)
7.00 O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Ewy jej Ro-
dziców.
8.30 + Stanisławę Szejka.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł. w 40 r. urodzin Jarosława z prośbą o bł. Boże 
i opiekę MB.
+ Zofię Majek (im.). + Lecha Sybińskiego (4 r. śm.). 
+ Zofię (33 r. śm.) i Stanisława Malinowskich.
Czwartek 17.5. 
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 17)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 17)
6.30 
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 17)
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 17)
7.00 O łaskę zdrowia dla Michaliny.
8.30 Dz.-bł. KŻR św. Weroniki.
18.00 + Stanisławę Kowalczyk (7 r. śm.)
Piątek 18.5. 
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 18)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 18). 
6.30 + Grzegorza Zduńczyka (4 r. śm.) 
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 18)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 18)
7.00 + Feliksę Gruba (im.)
8.30 
18.00 + Stefanię i Michała Gassów.
Sobota 19.5. 
6.30 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 19)
6.30 + Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 19)
6.30 + Marka Kuracha, Janinę i Jakuba Kurków.
7.00 + Wojciecha Kanabusa (Gr. 19)
7.00 + Tadeusza Stępnia (Gr. 19)
7.00 Dz.-bł. w 80 r. urodzin Haliny Ruta z prośbą o 



Fatimski z procesją po Mszy św. o godz. 1800.

wJak pamiętamy, w czasie wielkanocnym je-
steśmy zobowiązani przystąpić do sakramentu 
pojednania. Powoli czas ten zbliża się do końca, 
zadbajmy o sumienne wypełnienie tego chrze-
ścijańskiego obowiązku.

wWciąż trwają nabożeństwa majowe ku czci 
Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym mo-
dlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i 
naszej.

wW przyszłą niedzielę będziemy obchodzili 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W tym tygodniu patronują nam: 
14 maja – św. Maciej apostoł, wybrany do 

grona Dwunastu na miejsce Judasza. Jest on 
patronem między innymi budowniczych, ko-
wali, cieśli, cukierników i rzeźników, także 
oręduje za małżeństwami pragnącymi potom-
stwa;

16 maja – św. Andrzej Bobola, kapłan i 
męczennik. Żył na przełomie XVI i XVII wie-
ku, zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i dusz-
pasterz. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 
maja 1657 roku został schwytany przez Koza-
ków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się 
wiary w Jezusa. Jego relikwie znajdują się w 
kościele Ojców Jezuitów przy ulicy Rakowiec-
kiej w Warszawie. 

Próby do I Rocznicy Komunii św.
 o godz. 19.00

Wszyscy razem: wtorek, 15 maja 
Spowiedź dzieci i rodziców 

w piątek 18 maja o godz. 17.00.

bł. Boże i op. MB dla Cr.
8.30 + Stanisława i Janinę Goliszewskich oraz ich 
rodziców.
18.00 + Jana, Monikę, Zenobię, Stanisławę, Lucja-
na, Danutę, Cr. Sierajów i Tobiaszów.
Niedziela 20.5. – 7 Niedziela Wielkanocy Wnie-
bowstąpienie Pańskie
7.00 + Rafała i Lucjana Boguszów (Gr. 20)
+ Wojciecha Kanabusa (Gr. 20)
+ Tadeusza Stępnia (Gr. 20)
+ Romana i Zbigniewa Ilczuków (Gr. 20)
8.30 + Cr. Kalisiewiczów, Wojno i Łuniewskich.
10.00 + Stanisławę Godlewską (13 r. śm.)
11.30 Pierwsza Rocznica Komunii Świętej
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII – O nawrócenie 
osoby Bogu wiadomej.
18.00 Dz.-bł. rodziny Krajewskich i Szymańskich.
20.00 + Wojciecha Wachnika (1 r. śm.), Janinę Dre-
la (22 r. śm.).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wDzisiaj w naszym kościele dwie grupy dzie-

ci z klas drugich przystępuje do I Komunii św.; 
uroczystość odbędzie się podczas Mszy św. o 
godz. 10.00 i 11.30. Ogarnijmy naszą modlitwą 
te dzieci i ich rodziny. Biały Tydzień dla dzieci 
codziennie o godz. 18.00. 

wW niedzielę za tydzień zaś podczas Mszy 
św. o godz. 11.30 odbędzie się Uroczystość 
Rocznicowa I Komunii św. Spowiedź dzieci i ro-
dziców przed Rocznicą w piątek o godz. 16.45.

wDzisiejsze ofiary zbierane na tacę będą prze-
znaczone na Seminarium Duchowne naszej die-
cezji. Jest to zbiórka w całej diecezji. 

wDzisiaj przypada kolejna rocznica objawień 
fatimskich, kiedy to Maryja gorąco wzywała do 
modlitwy różańcowej i pokuty. Ta jej prośba 
jest aktualna także dzisiaj, stąd podejmijmy ją 
ochotnym sercem. Wspomnijmy też drama-
tyczne wydarzenia, jakie rozegrały się na Placu 
Świętego Piotra 13 maja 1981 roku – kiedy pró-
bowano zabić papieża Jana Pawła II. Dziękujmy 
Pani Fatimskiej za ocalenie papieża i prośmy 
o opamiętanie dla terrorystów. Dzisiaj Różaniec 

Różaniec Rodziców, którzy modlą się w intencji 
dzieci, zaprasza rodziców do włączenia się w 
modlitwę za dzieci.

Kontakt z ks. Jackiem
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Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107

Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we wtorki 
w godz. 19.00-20.00. 

Poradnia Prawna 
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w godz. 
19.00–20.00. 

Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.

Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki 

w godz. 14.30 - 18.00.

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala

dzieci – niedziela, g. 10.40 sala

p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

Nabożeństwo Majowe
W dni powszednie - godz. 18.30

W niedziele i święta - godz. 17.30

„Aby radość wasza była pełna”
Na ogół naszej radości wiele brakuje do pełni. Trudno 

nam przychodzi cieszyć się i przeżywać radość całą swą 
istotą. Niekiedy umiemy co najwyżej powierzchownie i 
chwilowo się weselić albo sztucznie wprowadzać w stan 
krzykliwej wesołości przy pomocy kabaretów, rozrywki, 
alkoholu. Czujemy jednak dobrze, że to nie jest praw-
dziwa radość, która owocowałaby pokojem serca, odprę-
żeniem, optymizmem, nadzieją. Ciągle bowiem coś nam 
przeszkadza, coś nas od wewnątrz zatruwa, niepokoi i 

przejmuje lękiem.
W konkretnych przejawach wygląda to różnie, u każde-

go inaczej, ale źródło tego niepokoju jest chyba podobne, 
a mianowicie grzech. Ludzkie sumienie jest bardzo wraż-
liwym „organem” i nie daje się łatwo znieczulić. Nawet je-
śli przyzwyczai się do grzechu, prędzej czy później oka-
zuje się, że niepokój odkładał się tylko w jakichś głęboko 
ukrytych pokładach i co jakiś czas daje o sobie znać. A 
to nie pozwala na przeżywanie radości. Albowiem radość 
to nie jest tylko chwilowa wesołość, lecz trwała postawa 
człowiek wobec siebie, życia i innych ludzi. 

Takiej trwałej i pełnej radości chce dla nas Chrystus. 
On wie, że nie da się jej osiągnąć samemu, gdyż jest ona 
darem, który przychodzi do człowieka z zewnątrz, czę-
sto jako „produkt uboczny” czegoś innego. Tym czymś 
innym jest przede wszystkim miłość. Tylko ten, kto umie 
kochać, potrafi także przeżywać radość. Najważniejszym 
źródłem i powodem radości jest miłość! I stąd przykaza-
nie miłości.

Ale czy miłość można narzucić przykazaniem? Przy-
kazaniem rozumianym jako przymus – nie, bo miłość 
wymaga pełnej wolności, wyboru, który wypłynie z głębin 
naszej wolnej, nieprzymuszonej woli. Jednakże miłość 
także nie jest czymś samoistnym. Musi się ona zrodzić w 
człowieku, przyjść z zewnątrz jako dar, który przyjmuje-
my i na który odpowiadamy swoją miłością. Jeśli rodzice 
nie obdarzą dziecka swoją miłością, wyrażoną w czy-
telnych znakach – pocałunkach, pieszczotach, czułych 
słowach, cierpliwości, przebaczeniu – dziecko także nie 
potrafi kochać, a w pierwszym rzędzie nie będzie umiało 
zaakceptować siebie. W efekcie będzie przeżywało lęki 
i poczucie osamotnienia, będzie próbowało „kupować” 
sobie poczucie bezpieczeństwa, podporządkowywać 
sobie ludzi, będzie za wszelką cenę udowadniać sobie i 
innym, że jest coś warte. Po prostu: będzie rozpaczliwie 
szukało podstawy swego istnienia, fundamentu i budulca 
dla swego życia. 

Przez przykazanie miłości Chrystus chce nas uwraż-
liwić na dar Bożej miłości i płynące z niej życie. To Bóg 
nas pierwszy umiłował, to On nas wybrał aktem swojej 
uprzedzającej miłości, to On jest pierwszym jej inicjato-
rem. Nie musimy więc niczym na tę miłość zasłużyć, nie 
musimy wyróżniać się spośród innych, czynić różnych 
zabiegów, by zwrócić na siebie uwagę. Bezwarunkowa 
Boża miłość i akceptacja każdego z nas, daje nam peł-
ne poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że Bóg dał 
nam najprawdziwszy i najbardziej przekonujący „dowód” 
miłości – krzyż.

Ks. Mariusz Pohl

Co znaczy kochać Boga? Odpowiedział 
nam dziś Chrystus jasno i dobitnie: „Jeśli bę-
dziecie zachowywać Moje przykazania, bę-
dziecie trwać w miłości Mojej”... Innymi sło-
wy: miłość Boża, to nie jest problem uczuć, 
ale zachowywania Bożych przykazań. Czy 
tak właśnie kocham Boga?


