
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 9, 26–31
  Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbo-

wał przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali 
się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero 
Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apo-
stołów, i opowiedział im, jak w drodze (Szaweł) 
ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką 
siłą przekonania przemawiał w Damaszku 
w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi 
w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał 
z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. 
Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odpro-
wadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, 
Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, 
i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22, 26–28.30–32

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
lub Alleluja
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
„Serca wasze niech żyją na wieki”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 15, 4.5b

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA 
J 15, 1–8

    Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczy-
szcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy 
już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we 
Mnie, a Ja (będę trwał) w was. Podobnie 
jak latorośl nie może przynosić owocu sama 
z siebie – o ile 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 we 
Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, 
i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowa moje w was, 
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam 
się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i sta-
niecie się moimi uczniami.
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 Dlatego też naszego powołania 
małżeńskiego, kapłańskiego czy zakon-
nego nigdy nie wypełnimy dobrze o włas-
nych siłach. Warunkiem spełnienia 
naszego powołania jako chrześcijanina 
i jako człowieka jest pokorne trwanie 
w miłości Jezusa, który za nas umarł 
i zmartwychwstał. On ofiarowuje nam 
siebie i swoją miłość w każdej 
Eucharystii. Daje nam siebie, abyśmy 
żyli dla Niego i dla bliźnich. A w sposób 
doskonały uczy nas tego Maryja, którą 
w maju szczególnie czcimy.

   Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteś-
my z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze 
serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg 
jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy 
ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, 
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy 
Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 
podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak 
nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, 
trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On 
w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

1

DRUGIE CZYTANIE 
1 J 3, 18–24

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Przypomną sobie i wrócą do Pana 
wszystkie krańce ziemi
i oddadzą Mu pokłon 
wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, 
którzy staną się prochem.

  Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że 
trwanie w Jezusie jest receptą na 
osiągnięcie  szczęścia w życiu. Każdy 
człowiek szuka w swoim życiu oparcia 
w czymś lub na kimś. Wszak samotnie 
trudno iść przez życie. Wiemy, że 
oparcie i zaufanie człowiekowi bywa 
zawodne. Pan Jezus zaprasza nas, by 
trwać w Nim, a wówczas przyniesiemy 
obfity owoc w postaci dobrze przeżytego 
życia. Prawdą jest, że wszystko co 
mamy zawdzięczamy Panu Bogu. Nasze 
siły i talenty też są Jego darem.

K OM E N T A R Z

A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, 
który się narodzi.

fot. Willfried Mohr, „Prawdziwy krzew winny”. St. Kastor, Karden /Mosel   
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   Dobrze czasem jest mieć niewierzących 
znajomych. Takie kontakty bywają bardzo 
inspirujące. Niewierzący są niezwykle 
motywującymi jednostkami, jeśli chodzi o 
wzrost mojej wiedzy na temat Kościoła i 
religii. Zadają taką ilość „niewygodnych” 
pytań, z przeogromną nadzieją złapania 
mnie jako osoby wierzącej, na jakimś błędzie 
czy nieścisłości, a ich entuzjazm do 
wytknięcia katolikom niewiedzy o własnej 
religii jest tak przerażająco żarliwy, że stale 
motywują mnie do poprawiania „wiedzowo-
wiarowej” kondycji własnej. 
     Niedawno, podczas jednej z takich prowo-
kacyjnych rozmów – poległam. Dowiedzia-
łam się bowiem (od tego niewierzącego 
kolegi, który swoją drogą musiał się nieźle 
naczytać na ten temat), że pierwszy maja nie 
jest tylko świeckim świętem. Tak, przyznaję 
się, nie wiedziałam, że jest to także uroczys-
tość św. Józefa Rzemieślnika. Jest to jedno 
z najnowszych świąt w Kościele katolickim, 
choć niestety jestem i tak za młoda, żeby fakt 
ten mógł być moją wymówką. Uroczystość tę 
ustanowił Pius XII w 1956 r. aby nadać 
religijnego wydźwięku świeckiemu Świętu 
Pracy. Papież chciał w ten sposób zwrócić 
uwagę wiernych na to, że praca jest w życiu 
chrześcijańskim ogromną wartością. 
    Hugo Hoever w swojej książce pt. „Żywoty 
Świętych Pańskich” wskazuje, że papież usta-
nawiając uroczystość św. Józefa Rzemieślni-
ka właśnie pierwszego maja, chciał podkreślić 
szczególną wartość i godność pracy ludzkiej. 
Zdaniem autora jest to „wyrazem zrozumienia 
i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju 
człowieka, a także okazją do złożenia hołdu 
tym jej wartościom, które pozwalają stosunki 
między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na 
zasadach pokoju społecznego – dalekich od 
niezgody, gwałtu i nienawiści. (…) Święty Józef, 
cieśla z Nazaretu, małżonek Najświętszej Marii 
Panny i opiekun Chrystusa, jest obecnie oto-
czony osobistym kultem jako uosobienie god-
ności człowieka pracy, a także opatrznościowy 
opiekun robotniczej rodziny.”

  Mam nadzieję, że większość z Was 
przeczyta ten felieton rano. Niedzielny 
poranek nie jest chyba jeszcze naznaczony 
poniedziałkową grozą, w której tytuł 
dzisiejszego felietonu mógłby zabrzmieć 
złowieszczo albo co gorsza cynicznie. A 
może uda mi się przedstawić kilka jasnych 
myśli, dzięki którym raźniej się Wam będzie 
jutro wstawało.

POKOCHAJ SWOJĄ PRACĘ!

    A na koniec anegdotka, ale nie z mojego 
życia, a z dziejów niedawno wyniesionego na 
ołtarze św. papieża Jana XXIII. Papież ten 
pochodził z małej wioski położonej we 
włoskich górach. Miał liczne rodzeństwo, 
w ich domu się nie przelewało, a mimo to 
swoje dzieciństwo zawsze wspominał jako 
bardzo szczęśliwe i często „wzdychał” 
z tęsknotą  do dni wypełnionych chodzeniem 
na bosaka i ciężką pracą. W czasie soboru 
watykańskiego II jeden z dziennikarzy zapytał 
papieża, co zamierza zrobić, gdy sobór się 
skończy. Rozmarzony Jan XXIII, odziany 
w piękne, bogato zdobione szaty, głowa 
państwa i przywódca wielkiej religii, rzekł: 
„Przez cały dzień pracować w polu razem 
z mymi braćmi.”

    Myśleć i świadczyć pracą, w pracy i o pracy? 
Intrygująca idea, nieprawdaż? Gdyby się 
jednak nad tym głębiej zastanowić, te słowa 
papieża Polaka są niezwykle trafne. Każdy 
z nas (poza mikroskopijnym promilem najbo-
gatszych ludzi na świecie) musi pracować. 
Mniej lub bardziej intensywnie, z pasji bądź 
z przymusu, posiadając mniejszy lub większy 
wpływ na wykonywane zadanie i na to co, 
gdzie i kiedy będzie robił, za bardziej lub 
mniej godziwą zapłatę, ale pracować trzeba. 
Nie tylko po to, aby zapewnić byt materialny 
sobie i najbliższym, lecz także po to by 
wzrastać duchowo. Dokładnie tak, moi 
Kochani, Pan Bóg nie stworzył człowieka po 
to by ten nie robił nic, popijał drinki z palemką 
nad basenem i obrastał tłuszczykiem, że się 
tak obrazowo wyrażę. Praca jest dla nas 
darem i błogosławieństwem, dzięki któremu 
możemy wzrastać duchowo – jak trafnie ujął 
to Voltaire: „Praca oddala od nas trzy wielkie 
niedole: nudę, ubóstwo i występek.” 

      Zauważyliście jak pogardzana jest praca? 
Może jest to pokłosie poprzedniego ustroju 
z jego słynną dewizą czy się stoi czy się leży 
to wypłata się należy? Być może jest to wynik 

  Obszerne rozważania na temat istoty, 
pojmowania i znaczenia pracy przedstawił 
Jan Paweł II w 1981 r. w swojej encyklice 
Laborem exercens (lektura obowiązkowa dla 
wszystkich poszukujących sensu pracy – 
świetnie się czyta). Papież pisał: „Praca jest 
jednym z tych aspektów, aspektem odwiecz-
nym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym 
i wciąż na nowo domagającym się, by o niej 
myśleć i świadczyć.”

     Spójrzcie na dzisiejsze pierwsze czytanie 
z Dziejów Apostolskich. Fragment ten opisuje 
życie naprawdę zajętych ludzi! Ciągle w pod-
róży, z dala od domu, nauczający i posłu-
gujący innym, spalający się w służbie Bogu. 
Dzisiejszy świat gloryfikuje odpoczynek. Nie 
zrozumcie mnie źle, uważam, że odpoczynek 
jest bardzo, bardzo ważnym elementem 
życia człowieka. Sądzę jednak, że naprawdę 
dobrze może odpocząć ten, kto uprzednio 
uczciwie się napracuje. Mówiąc o świecie 
wychwalającym odpoczynek miałam na myśli 
odpoczynek od odpoczynku. Odpoczynek 
nieustanny, który w ostatecznym rozrachun-
ku zabija i ciało i ducha i umysł. Źle rozu-
miany odpoczynek, połączony z pogardą dla 
pracy jest prościuteńką ścieżką do jednego 
z siedmiu grzechów głównych – lenistwa.

   Jakie jest zatem lekarstwo? Trzeba poko-
chać swoją pracę! Jaka by ona nie była. 
Trzeba ją pokochać tak jak kochać się 
powinno wszystko, co ułatwia nam drogę do 
świętości, jak każdy kolejny stopień do 
Nieba. Wielki piewca i orędownik pracy na 
chwałę Bożą, Josemaria Escriva napisał: 
„Podkreślam: w prostocie twojej zwyczajnej 
pracy, w monotonnych szczegółach każdego 
dnia winieneś odkryć tajemnicę wielkości 
i nowości, która dla tak wielu jest ukryta: 
Miłość.” (Bruzda 489) A w innym dziele 
dodał: „Godność pracy oparta jest na Miłości. 
Wielkim przywilejem człowieka jest 
możliwość miłowania, dzięki której wychodzi 
on poza to, co ulotne i przemijające.”  (To 
Chrystus przechodzi, 48)

    Kochajmy naszą pracę i traktujmy ją jako 
codzienną lekcję miłości. Bo jak pisał św. 
Jan, my chrześcijanie, „nie miłujmy słowem 
i językiem, ale czynem i prawdą”. Nasza 
praca, nasz codzienny trud, codzienne 
zmaganie jest wielkim, potężnym wołaniem 
miłości!

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

nadejścia nowej epoki, w której najważniej-
sza jest maksymalna konsumpcja przy 
minimalnym wysiłku, czyli jak zarobić i się nie 
narobić? Jaka nie byłaby praprzyczyna brak 
szacunku do pracy własnej i cudzej nie 
doprowadzi nas do niczego dobrego. 



– Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczy-
szcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, które wypo-
wiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was trwać będę. Podobnie jak latorośl 
nie może przynosić owocu sama z siebie, 
o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
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Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Jezus z uczniami opuścili gościnny dom, 
w którym spędzili noc. Wyszli na drogę 
prowadzącą do Jerozolimy. Był gorący, 
parny dzień. Powietrze falowało od upału, 
a nieznośna wilgoć potęgowała jeszcze 
uczucie ciepła. Apostołowie wzdychali raz 
po raz. Trudno było im się rozstać z domem, 
zaopatrzonym obficie w wodę i wino; 
z domem, którego kamienne ściany były 
gwarancją ochłody, w tym skwarze. Szli 
markotni, powłócząc nogami, jakby nieśli na 
plecach olbrzymie ciężary. Pan Jezus 
widząc ich zniechęcenie, szybciej niż 
zazwyczaj zarządził przerwę w wędrówce. 
Znajdowali się akurat przy rozległej winnicy. 
Ogromne pole porośnięte było poskręca-
nymi, karłowatymi krzewami winnymi. 
Zmęczeni skwarem uczniowie szybko 
znaleźli szeroką alejkę, wzdłuż której rosły 
wyjątkowo wysokie winne krzewu. Aposto-
łowie ułożyli się wygodnie w cieniu winorośli. 
Jedni usiedli opierając się o chropowate 
krzewy, inni położyli się wprost na nagrzanej 
słońcem ziemi. Pszczoły bzyczały cicho 
wśród granatowych owoców winogron. 
Delikatny wietrzyk poruszał dużymi liśćmi jak 
wachlarzami. Twarze uczniów powoli odzy-
skiwały pogodny wyraz.  Tekst: Maria Paszyńska

  Mocniejszy podmuch wiatru rozedrgał 
winne krzewy. Promienie słońca zamigotały 
wśród poruszonych podmuchem liści. 
W uszach zadumanych apostołów prze-
brzmiewały słowa Jezusa: „Owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 
Każdy z nich odczuł, że wraz z tymi słowami 
na jego barkach spoczęło jakieś ważne 
zadanie, choć nikt nie rozumiał jeszcze jakie.

  Jeden z apostołów podniósł z ziemi 
uschniętą gałązkę i dłuższą chwilę przyglą-
dał się jej, w milczeniu rozważając słowa 
Mistrza.
– Ja jestem krzewem winnym, wy – lato-
roślami. – powtórzył Jezus – Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. 
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, poprosicie, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

    Gdy chwilę odpoczęli Pan Jezus przemó-
wił do nich:

Autor: Maciej Lichotazadanie 1: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach utworzą rozwiązanie,
 które zapisz poniżej.

1. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w tym roku obchodzimy:

2. 8 grudnia przypada:
C
E
A
O

3. W jaki dzień tygodnia obchodzimy co roku święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła?

4. Na początku roku kalendarzowego Kościół
świętuje:

5. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypada:
N    8 grudnia
M   8 września
K       8 kwietnia
 I   10 maja

Hasło:    __  __  __  __  __  __

6. Miesiące w sposób szczególny poświęcone
Najświętszej Maryi Pannie to:

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
 uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

R
T
K
W

niedziela
poniedziałek
wtorek
środa

I
G
N
A

czerwiec i grudzień
maj i grudzień
październik i grudzień
maj i październik

F
P
W
M

 2 maja
 15 sierpnia

   22 sierpnia
   13 maja 

O
S
I
W

święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
   wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej  
   uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
  święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

zadanie 2: Skreśl co drugą literę, a otrzymasz rozwiązanie.

L   W   O   A   R   P   E   G   T   R   A   N   Ń   L   S   H   K   K   A   W

A   L   M   I   N   T   Z   A   S   N   T   I   D   A   O
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2.

1. Dziś, przypada I niedziela miesiąca, nabo-
żeństwo majowe wraz z modlitwą przebła-
galno-dziękczynną i procesją zostaną odpra-
wione o godz. 17.00. Przypominamy, że 
w naszym kościele nabożeństwo majowe, 
w dni powszednie, odprawiane jest po Mszy 
św. o godz. 17.00, a w niedzielę i święta 
o godz. 17.00. Prosimy o udekorowanie 
przydrożnych kapliczek i krzyży. Zachęcamy 
również, aby zgodnie z naszą tradycją gro-
madzić się przy nich na modlitwę i śpiewanie 
Litanii Loretańskiej. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Rozpoczynamy również nabożeństwa majo-
we w różnych częściach naszej parafii. 
W najbliższy wtorek, 5 maja o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabo-
żeństwo majowe przy krzyżu w Powsinku 
nad jeziorkiem.

4. W bieżącym tygodniu przypadają następują-
ce uroczystości liturgiczne:

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

od 12.04 do 10.05.2015
Módlmy się przez 

wstawiennictwo Najświętszej 
Maryi Panny o światło i moc 
Ducha Świętego dla księdza 

proboszcza i księży pracujących 
w naszej parafii.

7.

W tym tygodniu przypada I czwartek 
miesiąca. Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00, a po Mszy św. 
nabożeństwo majowe i koronka do Miłosier-
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób szcze-
gólny, modlimy się o powołania kapłańskie.

3.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

– Maciej Marcin Jagodziński, kawaler
z parafii tutejszej
i Paulina Izabela Mrówka, panna z parafii 
pw. św. Elżbiety w Powsinie
zapowiedź I.

w poniedziałek, 4 maja, wspomnienie 
św. Floriana, męczennika;
w środę, 6 maja, święto 
św. Apostołów Filipa i Jakuba;
w piątek, 8 maja, uroczystość 
św. Stanisława, biskupa i męczennika – 
głównego Patrona Polski.

–

6.

Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej
parafii i ze szkół prywatnych, znajdujących
się na terenie naszej parafii, odbędzie się
w niedzielę, 17 maja. Pierwsza grupa dzieci
przystąpi do Pierwszej Komunii świętej na
Mszy św. o godz. 11.00,  a druga na Mszy św. 
o godz. 13.00.

5.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

– Marcin Gościński, kawaler z parafii tutejszej
i Alina Maria Lepianka, panna z parafii 
tutejszej 
zapowiedź II;

–

– Piotr Kordas, kawaler z parafii Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu
i Anna Urszula Klimek, panna z parafii 
tutejszej
zapowiedź II;

–

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,      
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen

– śp. Władysławę Samołówka,
– śp. Mariannę Królak,
– śp. Feliksa Nogowskiego,
– śp. Łukasza Wronowskiego,
– śp. Stanisława Gumułkę.
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