
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Msze św. w tygodniu połączone z nabożeństwami majowymi 

o godz. 1800. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z nabożeństwem majowym o godz. 1730. 

2. W sobotę święto św. Andrzeja Boboli patrona Polski. Powierzamy naszą 
ojczyznę jego opiece. W tym dniu również Dzień Papieski z modlitwami 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – bez ucałowania relikwii. 

3. Zapraszam i zachęcam wszystkich w maju do włączenia się do czci 
Maryi i wypraszaniu łask. 

4. Zapraszam w sobotę na godz. 1700 rodziców dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. 

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(11.V – 17.V 2020): 

 trwają Msze św. gregoriańskie za ś.p. Tadeusza Krzywonosa. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 

O poznaniu Chrystusa 
Miedzy "świeżo nawróconym" na wiarę chrześcijańską a jego niewierzącym 
przyjacielem odbyła się następująca rozmowa: – Czy to prawda, że nawróciłeś się do 
Chrystusa? – Tak. To musisz o Nim posiadać dużo wiadomości; powiedz mi więc, 
w jakim kraju się urodził? – Nie wiem. Ile miał, lat gdy umarł? – Nie wiem. 
Ile wygłosił kazań? – Też nie wiem. – To wiesz naprawdę niewiele o Tym, do którego 
się przekonałeś! – Masz rację. Wstyd mi, że o Nim tak mało wiem. Ale jedno wiem na 
pewno: Jeszcze rok temu byłem pijaczyną, miałem pełno długów i moja rodzina 
przeżywała ze mną męki. Dziś przestałem pić, nie mam żadnych długów i jesteśmy 
znów szczęśliwą rodziną. Wszystko to uczynił dla mnie Chrystus. Tyle wiem o Jezusie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się 
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 
Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: 
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. 
Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo 
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także 
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie 
wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie 
– wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca». 
 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zadaje kluczowe pytanie każdemu z nas: 
„Wierzysz w Boga?” Co to znaczy? Co to za pytanie? Przecież ja wierzę! To mnie 
nie dotyczy! – powiesz w duchu. Ale czy faktycznie uznajesz, że Bóg jest, ufasz 
Mu i dążysz do Niego? Pełne otuchy słowa: „Niech się nie trwoży serce wasze”, 
świadczą o tym, że Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy pójdzie na mękę, 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 20(57)/2020  

Ś. † P. Ś. † P. 

„Roślina pod wpływem rosy i słońca rozwija 
się, kwitnie. Są jednak drzewa uschłe, które 

pod wpływem słońca i wilgoci jeszcze 
prędzej marnieją i giną. Tak bywa i wśród 
ludzi: to, co jest źródłem życia u jednych, 

jest zarazem źródłem rozkładu u tych, 
co nie chcą żyć. Przyroda nie ma wolnej woli, 

ludzie zaś ją mają...” 
 św. Maksymilian Maria Kolbe 

Życie jest drogą do Nieba 


