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

o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Zapraszam i zachęcam 
wszystkich w maju do włączenia się do czci Maryi. 

2. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje tzw. 
Dni Krzyżowe. W poniedziałek, wtorek i środę te intencje przedstawiać 
będziemy Bogu w kościele przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętych. 
Nie będzie procesji do krzyży (kapliczek) na terenie parafii.  

3. Przygotowanie kościoła na służbę Bogu powierzamy i zapraszamy 
parafian z Chałupek Dusowskich. 

4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(18.V – 24.V 2020): 

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

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

100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY 
    (UR. 18.05.1920) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana  
Jezus powiedział do swoich Uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze 
– Ducha Prawdy, którego Świat przyjąć nie może, ponieważ 
Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a Świat nie będzie już Mnie 
widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 
przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 
 

Kiedy dorosłemu człowiekowi, zdolnemu do samodzielnego życia, 
umierają rodzice, nie przyjdzie nam do głowy nazwać go sierotą. Sierotą 
nazywamy dziecko, które utraciło swoich rodziców. Ono ojca i matki potrzebuje 
każdą komórką swego ciała i duszy, ale niestety nie ma ich już na tym Świecie. 
Tymczasem Pan Jezus do swoich dorosłych Uczniów powiada: "Nie zostawię was 
sierotami". Po prostu w drodze do życia wiecznego nikt z nas nie jest dorosły 
i samodzielny. Bez Niego nikt – choćby był nie wiem jak dojrzały duchowo 
– nie byłby w stanie ani uzyskać życia Bożego, ani go w sobie zachować, ani też 
dojść do życia wiecznego. Bez Pana Jezusa bylibyśmy dokładnie sierotami, to 
znaczy zostawieni sami sobie w naszej drodze do życia wiecznego, 
i niewątpliwie zginęlibyśmy. Obiecuje nam Pan Jezus dwie rzeczy: że będzie 
prosił dla nas o innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, oraz że również On sam do 
nas przyjdzie. "Będę prosił" – mówi Pan Jezus. A jeśli On sam prosi dla nas o ten 
Dar, zatem w żaden sposób On się nam nie należy. Ale też jest to Dar absolutny. 
Jest to przecież ten sam Duch Święty, który jest osobową Miłością Ojca i Syna. 
Co więcej – otrzymamy Go na zawsze. Zwyczajne dary Boże – zdrowie, 
zdolności, różne dobra potrzebne nam do życia – otrzymujemy tylko na pewien 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 1(58)/2020 

Ś. † P. Ś. † P. 

Niziny – Jesteśmy, 
Niziny – Pamiętamy, 
Niziny – Czuwamy, 

18.05.2020 

„Człowieka trzeba mierzyć miarą 
serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba 

mierzyć miarą sumienia, miarą 
ducha, który jest otwarty ku Bogu. 

Trzeba więc człowieka mierzyć 
miarą Ducha Świętego.” 

 św. Jan Paweł Wielki 


