
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 11.05 Dzień Powszedni 
800 + Kazimierę Znój z int. córki z rodziną  
1800 1) + Helenę Wiejas zam. syn Czesław 
        2) + Tadeusza, Janinę, Piotra Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny  
1900 O Boże bł. w pracy kapłańskiej i zakonnej z int. siostry    
Wtorek 12.05 Dzień Powszedni 
700 + Ryszarda Barana z int. Kubickich  
1800 1) + Franciszkę i Piotra Pobochów  
        2) + Henryka Pękalskiego, Stanisława i Józefę Pękalskich, Franciszka, Mariannę 
Wierzbickich, Jana i Wandę Wierzbickich  
1900 + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich   
Środa 13.05 Najświętszej Maryi Panny z Fatimy (wsp. dowolne) 
700 + Mariannę, Wincentego Bedlów (r. śm.), Stefanię i Stanisława Łobodów  
1800 + Tadeusza Franckowicza, Franciszkę, Wincentego Szyszków, Franciszkę, Jana Fran-
kowiczów z int. córki  
1900 + Stanisława i Jadwigę (r. śm), zm z rodziny Kijów z int, córki 
2000 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię, Józefa Pszczo-
łów  
Czwartek 14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)  
1800  1) + Jana, Helenę Grzywnów, Edwarda Brzozę z int. rodziny Grzywnów  
         2) + Franciszkę Lach z int. córki Teresy z dziećmi  
1900 + Janinę Lisowską (22 r. śm.)  
Piątek 15.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Zofię Pobocha (imienin) 
         2) + Zofię Więckowską (15 r. śm.), Władysława i Józefę Kasperków 
1900  1) + Zofię Woźniczko, Jana i Zofię Woźniczko z int. rodziny  
         2) + Franciszkę Wierzbicką z int. rodziny Krzysztofków z Ostrowa 
Sobota 16.05 Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto) 
700 w 18 r. ur. Jakuba Bedli o potrzebne łaski w dorosłym życiu 
1600 ślub Olczak Kamil i Zychowicz Aneta  
1800  O Boże bł. i opiekę MB dla Patryka w 18 r. ur. z int. rodziców i brata 
1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich    
Niedziela 17.05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
800 + Jacentego i Józefę Znojek 
1000 1) + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych z int. syna Józefa 
        2) W int. pielgrzymów nawiedzających Gniezno i Toruń  
1200 + Mariannę, Jarosława, Mariana Brzozów i zm. z rodziny 
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48      
                   1 J 4, 7-10 
Ewangelia: J 15, 9-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miłości mojej, 
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam 
powiedziałem, aby radość moja w was 
była i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem. 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 nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili i by 
owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię 
moje. To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali». 
Kazanie espresso… 
„Ojciec Timothy Radcliffe twierdzi, że ra-

dość to dowód na istnienie Boga: wystarczy spojrzeć na uśmiechniętych ludzi. 
Jezus wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje między radością a miłością, bez której ra-
dość zawsze będzie niepełna.  
>>Od pretensjonalnych modlitw i świętych o kwaśnych minach, zachowaj nas, Panie!<< - 
modliła się św. Teresa z Avilla.”                                                                         /ks. E. Burzyk/ 

Ave Maryja, Zdrowaś Maryja! 
 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy dziś o godz. 19.00 na krótkie czuwanie w kościele ze śpiewami kanonów  
z Taize. Będziemy się szczególnie modlić w intencji prześladowanych chrześcijan. To wie-
czorne spotkanie ma przypomnieć o tym, że Bóg jest z nami i wzywa nas do jedności. Mo-
dlitwa jest przygotowana również z okazji 100-tnej rocznicy śp. Brata Rogera założyciela 
ekumenicznej wspólnoty z Taize. Przyjdź i pomódl się razem z nami! 
▪ W najbliższą niedzielę odbędzie się kanonizacja 4 zakonnic: Francuzka Jeanne Émilie de 
Villeneuve, założycielka zgromadzenia sióstr Niepokalanego Poczęcia, dwie Arabki z Ziemi 
Świętej: Maria Alfonsyna Danil Ghattas z Jerozolimy, założycielka tamtejszego zgromadze-
nia sióstr Różańca św. i karmelitanka Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, znana mistyczka, 
urodzona koło Nazaretu oraz Włoszka, Maria Krystyna od Niepokalanego Poczęcia, również 
założycielką żeńskiego zgromadzenia zakonnego. W tym gronie znajduje się nowa patronka 
naszej parafii, której relikwie zostaną wprowadzone do kościoła 23 maja o godz. 15.00. Bło-
gosławiona Miriam Baouardy to karmelitańska mniszka, która miała bardzo mocne nabo-
żeństwo do Ducha Świętego. 
▪ Dziś wybory prezydenckie zachęcamy do wzięcia w nich udziału i modlitwy w intencji do-
brego prezydenta dla Polski. 
▪ W piątek 15 maja przypada liturgiczne wspomnienie bł. Zofii Czeskiej. Zachęcamy do 
uczestnictwa tego dnia we mszy świętej z błogosławieństwem relikwiami naszej patronki. 
Przypominamy, że bł. Zofia była założycielką zgromadzenia prezentek, które zajmuje się 
wychowaniem i kształceniem młodzieży. 
▪ W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W na-
szej parafii będzie ona połączona z nowenną do bł. Miriam, której relikwie wprowadzone 
będą w Wigilię tej uroczystości. 
▪ W środę 13 maja zaczynamy nabożeństwa fatimskie. Zapraszamy na mszę świętą z pro-
cesją na godz. 20.00. Prosimy przynieść świece. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się we wtorek  
i czwartek o godz. 16.30. Spotkanie III klas gimnazjalnych w poniedziałek i środę o godz. 
17.00. 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Cześć Maryi, cześć i chwała! 
▪ W następną niedzielę będziemy świętować Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Z Watykańskiej Ziemi…  
Papież zaznaczył, że choć budynek kościelny jest miejscem, w którym zawierane jest mał-
żeństwo, to sakrament ten ma też podstawowe znaczenie dla wspólnoty wierzących, budu-
jąc Kościół. Przypomniał nauczanie św. Pawła, który wskazywał, że miłość między mężem  
a żoną jest obrazem miłości między Chrystusem a Kościołem. Dodał, że ta jej godność wpi-
sana jest w stwórczy plan Boga, a wiele małżeństw ją urzeczywistniło w swoim życiu. Fran-
ciszek przytoczył raz jeszcze słowa Apostoła, napominającego mężów, by kochali żony, tak 
jak Chrystus „umiłował Kościół”. „Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary i miłości: 
świadczy o męstwie wiary w piękno stwórczego aktu Boga i życiu tą miłością, która pobu-
dza, by iść zawsze dalej, poza siebie samych, a także poza samą rodzinę” - powiedział pa-
pież. Zaznaczył, że Kościół jest w pełni zaangażowany w historię każdego chrześcijańskie-
go małżeństwa, budując się jego sukcesami i cierpiąc w jego porażkach. Zachęcił, byśmy 
zaakceptowali tę nierozerwalną więź dziejów Chrystusa i Kościoła z historią małżeństwa  
i ludzkiej rodziny oraz poważnie podjęli tę odpowiedzialność. Ojciec Święty wskazał na wy-
miar misyjny „poślubienia się w Panu”. Oznacza ono bowiem gotowość, by stać się pośred-
nikiem Bożego błogosławieństwa i łaski Bożej dla wszystkich. Dodał że życie Kościoła 
wzbogaca się za każdym razem pięknem tego oblubieńczego przymierza, a także zubaża 
się za każdym, kiedy jest ono oszpecone. „Kościół, aby ofiarować wszystkim dary wiary, mi-
łości i nadziei potrzebuje także mężnej wierności małżonków wobec łaski ich sakramentu! 
Lud Boży potrzebuje ich codziennej drogi w wierze, miłości i nadziei, ze wszystkimi rado-
ściami i trudami, jakie pociąga za sobą ich droga w małżeństwie i rodzinie” /za.: niedziela.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Ivan Merz (10 maja) 
Iwan przyszedł na świat w Banja Luce  
w dniu 16 grudnia 1896 roku. W marcu 1916 
roku został wcielony do armii, a następnie 
wysłany na front włoski w trakcie I wojny 
światowej. Doświadczenia wojenne bardzo 
wyraźnie wpłynęły na jego życie. W dniu 5 
lutego 1918 roku w swoim dzienniku noto-
wał: "Nigdy nie zapomnę o Bogu. Pragnę 
zawsze być z Nim zjednoczony. To byłoby 
straszne, gdyby ta wojna niczego mnie nie 
nauczyła. Muszę rozpocząć życie odnowio-
ne w duchu pogłębionego katolicyzmu. Oby 
tylko Pan zechciał mi pomóc, ponieważ 
człowiek nic nie może uczynić o własnych 
siłach". Dokonał się przełom w jego życiu 
wewnętrznym; Iwan oddał się całkowicie na 
służbę Chrystusowi, składając ślub dozgon-
nej czystości. Po zakończeniu wojny konty-
nuował studia, najpierw w Wiedniu, a na-
stępnie w Paryżu. W 1922 roku został nau-
czycielem języka i literatury francuskiej  
w arcybiskupim gimnazjum klasycznym  
w Zagrzebiu. W 1923 roku uzyskał stopień 
doktora na Wydziale Filozoficznym Uniwer-

sytetu Zagrzebskiego. Swój wolny czas Iwan całkowicie poświęcał wychowaniu młodzieży. 
Założył Związek Orła Chorwackiego, organizację, której przyświecała dewiza: Ofiara - Eu-
charystia - Apostolstwo. Był jednym z pionierów ruchu liturgicznego w Chorwacji. Z głębokim 
zaangażowaniem wprowadzał w swej ojczyźnie Akcję Katolicką. Wielu uważało go za jeden 
z filarów chorwackiego Kościoła. Zamierzał stworzyć świecki instytut, który poświęciłby się 
pogłębianiu wiary wśród prostych ludzi, ale tego planu nie udało mu się zrealizować.  
Z uczestnictwa we Mszy świętej czerpał zapał do prowadzenia apostolatu wśród młodzieży. 
Jego życie było ewangelicznym "biegiem ku świętości". Cichy, pracowity apostoł codziennej 
służby zmarł 10 maja 1928 roku w Zagrzebiu. Modlitwa. Panie przez wstawiennictwo bł. 
Ivana daj nam zapał i siły do głoszenia Twego Słowa wśród tych, którym nam dałeś. Amen. 
Zamyśl się… 
„Uprzejmość i uśmiech nic nie 
kosztują, a wiele skutkują…” 
                /Polskie przysłowie/ 

Uśmiech… 
Katecheta pyta Jasia: - Ile jest sakramentów? - Sześć.  
- Mylisz się Jasiu, bo jest siedem. - A tatuś powiedział, że 
sześć, bo małżeństwo i pokuta to jeden sakrament. 

Coś dla ducha… 
„O kazaniu franciszkańskim” 

Pewnego dnia święty Franciszek zaproponował młodemu zakonnikowi. – Chodźmy do mia-
sta, aby powiedzieć ludziom kazanie! Udali się więc zaraz do Asyżu: spacerowali długo, 
przemierzali uliczki i place, rozprawiając o duchowych doświadczeniach i przeżyciach. Gdy 
już szli w kierunku domu zdumiony towarzysz zawołał: - Ależ ojcze, zapomnieliśmy przecież 
o kazaniu! Święty Franciszek przystanął, położył rękę na ramieniu współbrata, uśmiechnął 
się delikatnie i powiedział z wielką łagodnością: - Mój synu, przecież cały czas nie robiliśmy 
niczego innego. Czyż nas nie obserwowano, czyż nie dochodziły do ludzi strzępy naszych 
rozmów? Nasze rozmowy, nasze twarze i nasze zachowanie były jednym, ciągłym kaza-
niem. Zapamiętaj, mój synu, nie ma sensu udawać się w drogę, aby wygłosić gdzieś przygo-
towane kazanie, jeżeli już w czasie drogi nie głosimy kazania.      /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


