
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień troskę o porządek 

i piękno w kościele powierzamy rodzinom: Jadwigi i Edwarda Musz, 
Barbary i Bogdana Musz, Janusza Szczepanik. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Janina 
i Mieczysław Boratyn 300 zł, P. Jolanta i Zenon Pieczonka 300 zł. 

3.W tym tygodniu przypada: poniedziałek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, Msze św. jak w niedzielę; w sobotę Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, patrona Polski – dzień imienin bpa Stanisława Jamrozka. 

4.W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Msze św. w tygodniu o godz. 
1800 a po nich nabożeństwo majowe. W środę Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(3.V – 9.V 2021): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Helenę Dec. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 15, 1–8) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 
go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki 
słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo 
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają 
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, 
o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna Chwały, 
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni – mówi Jezus. Nieprawdopodobną wydaje się ta 
obietnica. Cokolwiek? Tak dosłownie „cokolwiek”? Czyli wszystko? Tyle próśb 
zostaje niewysłuchanych i niespełnionych oczekiwań. Zauważmy jednak, że Jezus 
stawia warunek: Jeżeli we mnie trwać będziecie. A nie jest to łatwe do spełnienia. 
Bo „trwać w Jezusie”, to być jak gałązka wyrastająca z pnia krzewu. Już samo jej 
istnienie zależy od wszczepienia w życiodajny pień. Człowiek nie jest gałązką. Chce 
być niezależny w istnieniu i działaniu. Chce wiele osiągnąć – ale sam 
i samemu sobie to zawdzięczać. Tymczasem, powiada Jezus, jesteś jak gałązka. 
Możesz sięgnąć po wszystko, ale najpierw wszystko musisz złożyć w moje ręce. 
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TYDZIEŃ 1 8(107)/2021   +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYGODNIK PARAFIALNY 

 Nieustającej  

 Westchnienie…  

02.05.2021 
V Niedziela Wielkanocna 

W 
N 

Ś. † P. Ś. † P. 

„Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; 
pod Twym orędownictwem i opieką nie będę niczego się 
lękał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich 
nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią 
zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce zbawić.” 

św. Jan Damasceński 

 


