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

i piękno w kościele powierzamy rodzinom: Katarzyny i Grzegorza Stachyra, 
Elżbiety i Lesława Słupek, Eweliny i Krzysztofa Wróblewskich. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Jolanta 
i Mieczysław Kempa 100 zł (na ogrzewanie kościoła). 

3.Msze św. w tygodniu o godz. 1800 a po nich nabożeństwa majowe. 
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. 
Dni Krzyżowe. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla pracy na roli. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

4.W piątek początek Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
5.W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(10.V – 16.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, 9–17) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 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 wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. 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 jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię 
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Wzrusza nas postać rzymskiego setnika Korneliusza, jego delikatność i pokora. 
Padł on do nóg Piotrowi i oddał mu pokłon. To całkiem niezwykłe jak na 
wojskowego, a przy tym poganina. Ale Piotr też bardzo pięknie do niego 
przemówił. Bóg nie jest stronniczy, nie ma względów na osobę, w każdym 
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi. To musiało podnieść na duchu 
Korneliusza. W drugim czytaniu słyszymy, jak Jan Apostoł wypowiada 
najpiękniejsze imię ze wszystkich imion Boga: Bóg jest miłością. Skoro jest 
miłością, to jest też źródłem każdej prawdziwej miłości. Miłość Boża do Świata 
i człowieka przejawiła się w sposób najwspanialszy w zbawczym dziele 
Chrystusa. Przez Niego który jest już ciągle z nami i oddał swoje życie za nas 
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„To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali.” (J 15, 17) 

(1 Kor 13, 1) 

„Gdybym mówił językami 
ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący.” 


