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7.

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W ANabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych. Przypominamy, że
nabożeństwo majowe odprawiane jest         
w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 17.00.

Rozpoczynamy nabożeństwa majowe       
w różnych częściach naszej parafii. W śro-
dę, 8 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 
przy drodze na korty tenisowe. Zachęcamy 
do codziennej modlitwy przy kapliczkach i 
krzyżach na terenie naszej parafii. 
Mieszkańców Wilanowa, w sposób szcze-
gólny zachęcamy do modlitwy przy krzy-
żach znajdujących się przy skrzyżowaniu 
ulic: Wiertniczej i Obornickiej.

Msza św. Wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w poniedziałek,           
6 maja br. o godz. 18.00., po Mszy 
odmówimy Litanię do Ducha Świętego i 
wysłuchamy konferencji o Duchu Świętym.

We wtorek, 7 maja br., modlimy się w inten-
cji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 
17.30. po litanii loretańskiej, a następnie 
Msza św. w intencji dzeci zwłaszcza tych, 
które odeszły od Boga i Kościoła i ich 
rodziców zostanie odprawiona o godz. 
18.00.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 27b-32. 40b-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Arcykapłan 
zapytał apostołów: «Surowo wam zakaza-
liśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście 
Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć 
na nas odpowiedzialność za krew tego 
Człowieka?». «Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także aposto-
łowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, 
którego wy straciliście, zawiesiwszy na 
drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po 
prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby 
zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów. Dajemy temu świadectwo my 
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 
udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». I za-
bronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, 
a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed 
Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni 
cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie 
pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze 
mnie. 
Panie mój, Boże, z krainy umarłych wywołałeś 
moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród 
schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,  
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,     
a Jego łaska przez całe życie.  
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem 
wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade 
mną, Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na 
wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 5, 11-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos 
wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i 
Starców, a liczba ich była miriady miriad i 
tysiące tysięcy, mówiących głosem dono-
śnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać 
potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i 
chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie 
stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod 
ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich prze-

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko 
stworzył i zlitował się nad ludźmi.

EWANGELIA  
J 21, 1-19

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany 
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 
uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli 
do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy 
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. 
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie 
coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i 
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów 
uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – 
był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław 
do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli 
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 
brzegu bowiem nie było daleko – tylko około 
dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli 
rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przy-
nieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg 
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 
ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich 
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden 
z uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to 
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał.     Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

4.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 6 maja, święto św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba,
w środę, 8 maja, uroczystość św. Stani-
sława, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

bywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadają-
cemu na tronie i Barankowi błogosławień-
stwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki 
wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: 
«Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże

K O M E N T A R Z

W Apokalipsie św. Jana „Baranek” to 
najczęściej używany tytuł Jezusa Chrystusa. 
Jan dodaje często, że jest to „Baranek 
zabity” (jak w dzisiejszym drugim czytaniu) 
bądź „Baranek jakby złożony w ofierze” (Ap 
5,6). Tę samą treść znajdujemy w Ewangelii 
z zeszłej niedzieli (J 20,19-31), gdzie wie-
lokrotnie zostaje podkreślone, że Jezus 
zmartwychwstały ukazał uczniom swoje rany 
na rękach i w boku. 

Te wszystkie fragmenty pokazują, że 
Chrystus triumfujący jako zmartwychwstały i 
jako Król na końcu czasów, nigdy nie 
przestaje być Chrystusem, który kocha 
miłością ofiarną. To ważna informacja dla nas, 
którzy chcemy mieć udział w Jego   chwale. 
Królowanie z Chrystusem nie oznacza i nie 
będzie oznaczać poniżania kogokolwiek, ale 
wiąże się nieodłącznie z oddawaniem życia 
za innych.   

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

6. Od dzisiaj do końca czerwca, w dzwon-
nicy, prezentowana jest wystawa prac
artystycznych Marty Piekut, Jolanty Du-
biel, Ireny Wiśniewskiej i Aleksandry Gin-
trowskiej. Zapraszamy do odwiedzania
wystawy.
W zeszła niedzielę na tacę przeznaczoną
na potrzeby Caritas zebraliśmy 7716
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapłać.
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Zapraszamy do odwiedzania wystawy

W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej

i Aleksandry Gintrowskiej.

Naszemu Drogiemu 
Ks. Proboszczowi, 

Waldemarowi Macko

z okazji imienin 
życzymy

Bożego błogosławieństwa 
i opieki Matki Bożej,

radości, miłości i nadziei 
oraz prowadzenia 

przez Ducha Świętego
w dalszej posłudze kapłańskiej.

Parafianie
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O naszej pokornej miłości do Chrystusa
   Pytanie o miłość do Jezusa rodzi się w duszy na gruncie świadomości grzechu. 
Odpowiedź Piotra na pytanie Jezusa - to najdojrzalsza odpowiedź, na jaką stać 
człowieka: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Piotr jest ostrożny. On już 
kiedyś chciał być lepszym od innych: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja 
nigdy nie zwątpię (Mt 26, 33). Teraz Piotr jest pokorny. Nie ufa sobie. Jeden Bóg 
wie, co dzieje się w ludzkim sercu. Boża wiedza o naszym sercu przerasta naszą 
wiedzę o nas samych. 
  Można zazdrościć świętym ich miłości ku Chrystusowi, miłości niejedno-
krotnie odczuwanej fizycznie, można zazdrościć im doświadczenia bliskości 
Chrystusa odczuwanej jak obecność osoby, z którą przebywa się razem pod 
jednym dachem. Brak jednak tych czy im podobnych stanów duchowych nie 
przesądza wcale o wartości naszej miłości do Chrystusa, nawet gdyby miała być 
ona żarzącym się ogniem, ukrytym głęboko w naszej duszy, przyprószonym 
słabością czy nawet grzechem.
   Miłość jest stanem przezwyciężenia własnego egzystencjalnego osamotnienia. 
Żadna miłość ziemska nie jest w stanie przezwyciężyć skutecznie i bez reszty 
naszego osamotnienia. Tylko jedna Miłość potrafi tego dokonać: ta Wszech-
ogarniająca i Odwieczna. Niespokojne pozostanie każde serce ludzkie, dopóki  
w tej Miłości nie spocznie. Miłość ta bije ku nam ludzkim sercem w Jezusie 
Chrystusie. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17).
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radości.

To nie to samo?
  Potem znowu ukazał się Jezus nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. A gdy spożyli śniadanie, 
rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham (J 21,1.15-19).

Czy mnie miłujesz? Ja Cię kocham.
  Tłumaczenie tego fragmentu zawarte w Bi-
blii Tysiąclecia ma głębszy sens. Zajrzałem  
do oryginalnego tekstu greckiego, by to sobie 
wyjaśnić. Okazało się, że Jezus pyta: αγαπαζ 
με (agapas me) a Piotr odpowiada: φιλο τε 
(filo te). Jezus zatem pyta Piotra czy ma wo-
bec Niego miłość agape, a Piotr odpowiada, 
że ma tylko miłość przyjacielską, że bardzo 
Go lubi. Od tego greckiego słowa pochodzi, 
na przykład, słowo „filozofia" czy „filatelista",  
a św. Franciszek Salezy swoje dziełko, doty-
czące pobożności, zatytułował: „Filotea".Ten 
kto ma miłość agape tak kocha drugą 
osobę, że jest zdolny oddać za nią swoje 
życie. Natomiast miłość przyjacielska tego 
nie potrafi.
   Święty Piotr myślał, że ma miłość agape, że 
miłuje Jezusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy 
mówił: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział 
mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną 
pójść nie możesz, ale później pójdziesz. 
Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz 
nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam 
za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje 
oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz (J 13,36-38). W innej 
Ewangelii czytamy, że Piotr powiedział:  
Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do 
więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: 
Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, 
a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie 
znasz (Łk 22,33-34).
  Piotr szybko przekonał się, że Jezus miał 
rację, że ma wobec Jezusa tylko miłość 
przyjacielską. Okazał ją w czasie areszto-
wania Jezusa: Wówczas Szymon Piotr, 
mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył 
sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A 
słudze było na imię Malchos (J 18,10).
 Wkrótce zobaczył jednak, że nie potrafi 
miłować Jezusa i narazić dla Niego swojego 
życia, zaparł się Jezusa, tak jak to Jezus 
przewidział (przyp. red.).
   Dlatego, gdy Jezus pytał Piotra: czy miłu-
jesz Mnie?, Piotr nauczony doświadczeniem 
swojego zaparcia się Jezusa, wie, że nie ma 
wobec Jezusa miłości agape i dlatego z upo-
rem odpowiada: Ty wiesz, że Cię kocham. 
Kiedy Jezus, zadając po raz trzeci swoje 
pytanie o miłość, nie pyta już o miłość agape, 
ale niejako zniża się do poziomu Piotra i pyta: 
Czy kochasz Mnie?, a więc: Czy masz wobec 
Mnie miłość przyjacielską?
  Wspaniałe jest słowo Jezusa, które On wy-
głosił po tym  dialogu  z  Piotrem.  Powiedział:

 Okres Paschalny

 Święta Paschalne to czas, kiedy Jezus 
pozostawia nam Siebie w Eucharystii, ofia-
ruje się Ojcu, umierając za nas na krzyżu,        
i zmartwychwstaje. Przeżywając te wydarze-
nia w Triduum Paschalnym nasze serca 
napełniają się radością i wdzięcznością za 
tak wielkie dary, które czyni dla nas Bóg. 
Dlatego Liturgia Triduum Paschalnego i 
niedzieli Zmartwychwstania jest bardziej 
wzniosła, uroczysta, piękna. 

Czy może być liturgia uroczysta bez 
śpiewu? Aby lepiej przeżywać te uroczys-
tości, nasz chór „Sanctae Annae” pod kiero-
wnictwem państwa Natalii i Leszka Knyziak 
przygotował piękne śpiewy na Liturgię 
Triduum Paschalnego. 

W Wielki Czwartek, kiedy uroczyście 
świętowaliśmy ustanowienie Eucharystii, mo-
gliśmy modlić się, jak kiedyś św. Ignacy, śpie-
wając „Amima Christi santifica me …”. 

 W Wielki Piątek, kiedy współczujemy Jezu-
sowi umierającemu za nas na krzyżu, 
śpiewaliśmy tradycyjne pieśni Pasyjne i pięk-
ne utwory opowiadające o Męce Pana Jezu-
sa i cierpieniu Jego ukochanej Matki. Śpiewy 
chóralne przeplatały się ze śpiewami licznie  

zgromadzonych wiernych, adorujących krzyż.
  Na szczególne wspomnienie zasługuje 
pieśń chóru męskiego: „Drabina do nieba” i 
pierwszy raz zaśpiewana w tym roku pieśń 
na słowa św. Brata Alberta „Ecce Homo”      
w wykonaniu samych tylko pań – chórzystek.
 W niedzielę zaś o świcie usłyszeliśmy 
uroczyste „Zmartwychwstał Chrystus praw-
dziwie Alleluja…”. Wyśpiewane na końcu 
Mszy Świętej Rezurekcyjnej „Alleluja” z Ora-
torium „Mesjasz” autorstwa G. F. Haendla 
stało się pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła, 
których Pan Bóg dla nas dokonał. 
  Jak zawsze pięknemu śpiewowi towarzy-
szył akompaniament p. Leszka i muzyków 
współpracujących z naszą parafią. 
  Ks. Proboszcz Waldemar Macko w słowie 
kończącym Mszę św. wyraził wdzięczność 
chórowi za współtworzenie tak uroczystej 
liturgii.
Niech to świętowanie Wielkanocy zostanie w 
naszych sercach. I będzie powodem do 
radości i uwielbieniem naszego Pana. Przez 
cały okres wielkanocny. 

s. Ludmiła

Stanisław Musiał SJ, 
www.zycie-duchowe.pl/art-140.o-naszej-pokornej-milosci-do-chrystusa.htm

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy by-
łeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i 
poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powie-
dział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: 
Pójdź za Mną!
 W słowach tych zawarta jest bowiem 
obietnica, że przyjdzie w życiu Piotra taki 
moment, że będzie on zdolny oddać życie za 
Jezusa, a więc będzie miał miłość agape, 
czyli umiłuje swojego Mistrza. Obietnica ta 
zrealizowała się, gdy św. Piotr poniósł śmierć 
męczeńską w Rzymie za czasów cesarza 
Nerona.

Muszę się modlić
  Rozważanie to skłania mnie do codziennego 
pytania siebie czy miłuję Jezusa albo czy 
tylko Go kocham? Skłania mnie też ono do 
gorącej modlitwy, aby Duch Święty przemie-
niał moje serce i uzdalniał je do miłości 
agape. Miłość bowiem, to jeden z owoców 
Ducha Świętego: Owocem zaś ducha jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie (Ga 5,22-23). Zaś o Ducha  Świętego  i 
o Jego owoce mogę prosić z niezachwianą
pewnością. Chrystus mówi bowiem: Jeśli więc
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z
nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą (Łk 11,13).

Czy będę męczennikiem?
   Nie  wiem,  czy  Bóg  przewidział  dla  mnie 

śmierć męczeńską w dosłownym sensie, ale 
przewidział z pewnością męczeństwo polega-
jące na realizowaniu słów św. Pawła: A za-
tem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 
świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej 
rozumnej służby Bożej (Rz 12,1).
   Słowa te ukazują mi, że prawdopodobnie 
moje męczeństwo będzie polegało na tym, że 
będę swoje ciało dawał na ofiarę pracując    
w ewangelizacji, w taki sposób, jaki Pan Bóg 
dla mnie przewidział. Chciałbym, abym czy-
niąc to, miał zawsze w pamięci słowa św. 
Pawła: Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, 
apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na 
śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem 
widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my 
głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, 
my niemocni, wy mocni; wy doznajecie 
szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili 
łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam 
odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na 
tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. 
Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, 
gdy nas prześladują; dobrym słowem odpo-
wiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się 
jakby śmieciem tego świata i odrazą dla 
wszystkich aż do tej chwili (1 Kor 4,9-13). 
Mam nadzieję, że dzięki temu będę w moim 
życiu nie tylko kochał Jezusa, ale będę 
dojrzewał do tego, aby coraz bardziej Go 
miłować, że będę miał dla Chrystusa nie tylko 
miłość przyjacielską, ale i miłość agape.

Ks. Zbigniew Czerwiński, Lublin
Fragment pochodzi z książki „Biblia sercem czytana".

      

świňte Triduum Paschalne é wyŜpiewane.

Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. odmówimy Litanię do 
Ducha Świętego i wysłuchamy konfe-
rencji o Duchu Świętym. 

L I T U R G I A  
S Ł O W A  

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do 
Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpo-
wiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki 
moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do 
niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce 
moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szy-
monie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do 
Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: 
«Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś 
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką 
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy 
to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 Oto słowo Pańskie

Poniedziałek 6 maja 2019 r. 
godz. 18:00 

Modlimy się zwłaszcza za te dzieci, 
które odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców.

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W pierwsze wtorki miesiąca  
modlimy się za dzieci 

7 maja 2019 r. 
Litania Loretańska 

i Różaniec za dzieci o godz. 17.30 

Msza św. o godz. 18.00

Msza Święta rezurekcyjna - fot. A. Wieczorek

Kochać czy Miłować?
   Gdy czytałem tekst  dzisiejszej Ewangelii (przyp. red. J 21,1.15-19) zastanowiło mnie, dlaczego Jezus pyta Piotra: Czy Mnie miłujesz, a Piotr 
uparcie odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Takie tłumaczenie zawarte jest w ostatnich wydaniach Biblii Tysiąclecia. Inne tłumaczenia 
na ogół tego rozróżnienia nie czynią. Czyta się tam po prostu pytanie Jezusa: Czy kochasz mnie? i odpowiedź Piotra: Ty wiesz, że Cię kocham.

http://www.zycie-duchowe.pl/art-140.o-naszej-pokornej-milosci-do-chrystusa.htm


O naszej pokornej miłości do Chrystusa
   Pytanie o miłość do Jezusa rodzi się w duszy na gruncie świadomości grzechu. 
Odpowiedź Piotra na pytanie Jezusa - to najdojrzalsza odpowiedź, na jaką stać 
człowieka: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Piotr jest ostrożny. On już 
kiedyś chciał być lepszym od innych: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja 
nigdy nie zwątpię (Mt 26, 33). Teraz Piotr jest pokorny. Nie ufa sobie. Jeden Bóg 
wie, co dzieje się w ludzkim sercu. Boża wiedza o naszym sercu przerasta naszą 
wiedzę o nas samych. 
  Można zazdrościć świętym ich miłości ku Chrystusowi, miłości niejedno-
krotnie odczuwanej fizycznie, można zazdrościć im doświadczenia bliskości 
Chrystusa odczuwanej jak obecność osoby, z którą przebywa się razem pod 
jednym dachem. Brak jednak tych czy im podobnych stanów duchowych nie 
przesądza wcale o wartości naszej miłości do Chrystusa, nawet gdyby miała być 
ona żarzącym się ogniem, ukrytym głęboko w naszej duszy, przyprószonym 
słabością czy nawet grzechem.
   Miłość jest stanem przezwyciężenia własnego egzystencjalnego osamotnienia. 
Żadna miłość ziemska nie jest w stanie przezwyciężyć skutecznie i bez reszty 
naszego osamotnienia. Tylko jedna Miłość potrafi tego dokonać: ta Wszech-
ogarniająca i Odwieczna. Niespokojne pozostanie każde serce ludzkie, dopóki  
w tej Miłości nie spocznie. Miłość ta bije ku nam ludzkim sercem w Jezusie 
Chrystusie. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17).
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radości.

To nie to samo?
  Potem znowu ukazał się Jezus nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. A gdy spożyli śniadanie, 
rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham (J 21,1.15-19).

Czy mnie miłujesz? Ja Cię kocham.
  Tłumaczenie tego fragmentu zawarte w Bi-
blii Tysiąclecia ma głębszy sens. Zajrzałem  
do oryginalnego tekstu greckiego, by to sobie 
wyjaśnić. Okazało się, że Jezus pyta: αγαπαζ 
με (agapas me) a Piotr odpowiada: φιλο τε 
(filo te). Jezus zatem pyta Piotra czy ma wo-
bec Niego miłość agape, a Piotr odpowiada, 
że ma tylko miłość przyjacielską, że bardzo 
Go lubi. Od tego greckiego słowa pochodzi, 
na przykład, słowo „filozofia" czy „filatelista",  
a św. Franciszek Salezy swoje dziełko, doty-
czące pobożności, zatytułował: „Filotea".Ten 
kto ma miłość agape tak kocha drugą 
osobę, że jest zdolny oddać za nią swoje 
życie. Natomiast miłość przyjacielska tego 
nie potrafi.
   Święty Piotr myślał, że ma miłość agape, że 
miłuje Jezusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy 
mówił: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział 
mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną 
pójść nie możesz, ale później pójdziesz. 
Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz 
nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam 
za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje 
oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz (J 13,36-38). W innej 
Ewangelii czytamy, że Piotr powiedział:  
Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do 
więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: 
Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, 
a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie 
znasz (Łk 22,33-34).
  Piotr szybko przekonał się, że Jezus miał 
rację, że ma wobec Jezusa tylko miłość 
przyjacielską. Okazał ją w czasie areszto-
wania Jezusa: Wówczas Szymon Piotr, 
mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył 
sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A 
słudze było na imię Malchos (J 18,10).
 Wkrótce zobaczył jednak, że nie potrafi 
miłować Jezusa i narazić dla Niego swojego 
życia, zaparł się Jezusa, tak jak to Jezus 
przewidział (przyp. red.).
   Dlatego, gdy Jezus pytał Piotra: czy miłu-
jesz Mnie?, Piotr nauczony doświadczeniem 
swojego zaparcia się Jezusa, wie, że nie ma 
wobec Jezusa miłości agape i dlatego z upo-
rem odpowiada: Ty wiesz, że Cię kocham. 
Kiedy Jezus, zadając po raz trzeci swoje 
pytanie o miłość, nie pyta już o miłość agape, 
ale niejako zniża się do poziomu Piotra i pyta: 
Czy kochasz Mnie?, a więc: Czy masz wobec 
Mnie miłość przyjacielską?
  Wspaniałe jest słowo Jezusa, które On wy-
głosił po tym  dialogu  z  Piotrem.  Powiedział:

 Okres Paschalny

 Święta Paschalne to czas, kiedy Jezus 
pozostawia nam Siebie w Eucharystii, ofia-
ruje się Ojcu, umierając za nas na krzyżu,        
i zmartwychwstaje. Przeżywając te wydarze-
nia w Triduum Paschalnym nasze serca 
napełniają się radością i wdzięcznością za 
tak wielkie dary, które czyni dla nas Bóg. 
Dlatego Liturgia Triduum Paschalnego i 
niedzieli Zmartwychwstania jest bardziej 
wzniosła, uroczysta, piękna. 

Czy może być liturgia uroczysta bez 
śpiewu? Aby lepiej przeżywać te uroczys-
tości, nasz chór „Sanctae Annae” pod kiero-
wnictwem państwa Natalii i Leszka Knyziak 
przygotował piękne śpiewy na Liturgię 
Triduum Paschalnego. 

W Wielki Czwartek, kiedy uroczyście 
świętowaliśmy ustanowienie Eucharystii, mo-
gliśmy modlić się, jak kiedyś św. Ignacy, śpie-
wając „Amima Christi santifica me …”. 

 W Wielki Piątek, kiedy współczujemy Jezu-
sowi umierającemu za nas na krzyżu, 
śpiewaliśmy tradycyjne pieśni Pasyjne i pięk-
ne utwory opowiadające o Męce Pana Jezu-
sa i cierpieniu Jego ukochanej Matki. Śpiewy 
chóralne przeplatały się ze śpiewami licznie  

zgromadzonych wiernych, adorujących krzyż.
  Na szczególne wspomnienie zasługuje 
pieśń chóru męskiego: „Drabina do nieba” i 
pierwszy raz zaśpiewana w tym roku pieśń 
na słowa św. Brata Alberta „Ecce Homo”      
w wykonaniu samych tylko pań – chórzystek.
 W niedzielę zaś o świcie usłyszeliśmy 
uroczyste „Zmartwychwstał Chrystus praw-
dziwie Alleluja…”. Wyśpiewane na końcu 
Mszy Świętej Rezurekcyjnej „Alleluja” z Ora-
torium „Mesjasz” autorstwa G. F. Haendla 
stało się pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła, 
których Pan Bóg dla nas dokonał. 
  Jak zawsze pięknemu śpiewowi towarzy-
szył akompaniament p. Leszka i muzyków 
współpracujących z naszą parafią. 
  Ks. Proboszcz Waldemar Macko w słowie 
kończącym Mszę św. wyraził wdzięczność 
chórowi za współtworzenie tak uroczystej 
liturgii.
Niech to świętowanie Wielkanocy zostanie w 
naszych sercach. I będzie powodem do 
radości i uwielbieniem naszego Pana. Przez 
cały okres wielkanocny. 

s. Ludmiła

Stanisław Musiał SJ, 
www.zycie-duchowe.pl/art-140.o-naszej-pokornej-milosci-do-chrystusa.htm

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy by-
łeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i 
poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powie-
dział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: 
Pójdź za Mną!
 W słowach tych zawarta jest bowiem 
obietnica, że przyjdzie w życiu Piotra taki 
moment, że będzie on zdolny oddać życie za 
Jezusa, a więc będzie miał miłość agape, 
czyli umiłuje swojego Mistrza. Obietnica ta 
zrealizowała się, gdy św. Piotr poniósł śmierć 
męczeńską w Rzymie za czasów cesarza 
Nerona.

Muszę się modlić
  Rozważanie to skłania mnie do codziennego 
pytania siebie czy miłuję Jezusa albo czy 
tylko Go kocham? Skłania mnie też ono do 
gorącej modlitwy, aby Duch Święty przemie-
niał moje serce i uzdalniał je do miłości 
agape. Miłość bowiem, to jeden z owoców 
Ducha Świętego: Owocem zaś ducha jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie (Ga 5,22-23). Zaś o Ducha  Świętego  i 
o Jego owoce mogę prosić z niezachwianą
pewnością. Chrystus mówi bowiem: Jeśli więc
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z
nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą (Łk 11,13).

Czy będę męczennikiem?
   Nie  wiem,  czy  Bóg  przewidział  dla  mnie 

śmierć męczeńską w dosłownym sensie, ale 
przewidział z pewnością męczeństwo polega-
jące na realizowaniu słów św. Pawła: A za-
tem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 
świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej 
rozumnej służby Bożej (Rz 12,1).
   Słowa te ukazują mi, że prawdopodobnie 
moje męczeństwo będzie polegało na tym, że 
będę swoje ciało dawał na ofiarę pracując    
w ewangelizacji, w taki sposób, jaki Pan Bóg 
dla mnie przewidział. Chciałbym, abym czy-
niąc to, miał zawsze w pamięci słowa św. 
Pawła: Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, 
apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na 
śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem 
widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my 
głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, 
my niemocni, wy mocni; wy doznajecie 
szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili 
łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam 
odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na 
tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. 
Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, 
gdy nas prześladują; dobrym słowem odpo-
wiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się 
jakby śmieciem tego świata i odrazą dla 
wszystkich aż do tej chwili (1 Kor 4,9-13). 
Mam nadzieję, że dzięki temu będę w moim 
życiu nie tylko kochał Jezusa, ale będę 
dojrzewał do tego, aby coraz bardziej Go 
miłować, że będę miał dla Chrystusa nie tylko 
miłość przyjacielską, ale i miłość agape.

Ks. Zbigniew Czerwiński, Lublin
Fragment pochodzi z książki „Biblia sercem czytana".
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Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
Po Mszy św. odmówimy Litanię do 
Ducha Świętego i wysłuchamy konfe-
rencji o Duchu Świętym. 

L I T U R G I A  
S Ł O W A  

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do 
Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpo-
wiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki 
moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do 
niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce 
moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szy-
monie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do 
Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: 
«Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś 
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką 
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy 
to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 Oto słowo Pańskie

Poniedziałek 6 maja 2019 r. 
godz. 18:00 

Modlimy się zwłaszcza za te dzieci, 
które odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców.

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W pierwsze wtorki miesiąca  
modlimy się za dzieci 

7 maja 2019 r. 
Litania Loretańska 

i Różaniec za dzieci o godz. 17.30 

Msza św. o godz. 18.00

Msza Święta rezurekcyjna - fot. A. Wieczorek

Kochać czy Miłować?
   Gdy czytałem tekst  dzisiejszej Ewangelii (przyp. red. J 21,1.15-19) zastanowiło mnie, dlaczego Jezus pyta Piotra: Czy Mnie miłujesz, a Piotr 
uparcie odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Takie tłumaczenie zawarte jest w ostatnich wydaniach Biblii Tysiąclecia. Inne tłumaczenia 
na ogół tego rozróżnienia nie czynią. Czyta się tam po prostu pytanie Jezusa: Czy kochasz mnie? i odpowiedź Piotra: Ty wiesz, że Cię kocham.

http://www.zycie-duchowe.pl/art-140.o-naszej-pokornej-milosci-do-chrystusa.htm
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 7.

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 530

L I T U R G I A  S Ł O W ANabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych. Przypominamy, że
nabożeństwo majowe odprawiane jest         
w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 17.00.

Rozpoczynamy nabożeństwa majowe       
w różnych częściach naszej parafii. W śro-
dę, 8 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 
przy drodze na korty tenisowe. Zachęcamy 
do codziennej modlitwy przy kapliczkach i 
krzyżach na terenie naszej parafii. 
Mieszkańców Wilanowa, w sposób szcze-
gólny zachęcamy do modlitwy przy krzy-
żach znajdujących się przy skrzyżowaniu 
ulic: Wiertniczej i Obornickiej.

Msza św. Wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona w poniedziałek,           
6 maja br. o godz. 18.00., po Mszy 
odmówimy Litanię do Ducha Świętego i 
wysłuchamy konferencji o Duchu Świętym.

We wtorek, 7 maja br., modlimy się w inten-
cji dzieci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 
17.30. po litanii loretańskiej, a następnie 
Msza św. w intencji dzeci zwłaszcza tych, 
które odeszły od Boga i Kościoła i ich 
rodziców zostanie odprawiona o godz. 
18.00.

  5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 27b-32. 40b-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Arcykapłan 
zapytał apostołów: «Surowo wam zakaza-
liśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście 
Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć 
na nas odpowiedzialność za krew tego 
Człowieka?». «Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także aposto-
łowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, 
którego wy straciliście, zawiesiwszy na 
drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po 
prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby 
zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów. Dajemy temu świadectwo my 
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 
udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». I za-
bronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, 
a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed 
Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni 
cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie 
pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze 
mnie. 
Panie mój, Boże, z krainy umarłych wywołałeś 
moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród 
schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,  
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,     
a Jego łaska przez całe życie.  
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem 
wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade 
mną, Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na 
wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 5, 11-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos 
wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i 
Starców, a liczba ich była miriady miriad i 
tysiące tysięcy, mówiących głosem dono-
śnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać 
potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i 
chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie 
stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod 
ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich prze-

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko 
stworzył i zlitował się nad ludźmi.

EWANGELIA  
J 21, 1-19

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany 
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 
uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli 
do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy 
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. 
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie 
coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i 
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów 
uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – 
był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław 
do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli 
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 
brzegu bowiem nie było daleko – tylko około 
dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli 
rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przy-
nieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg 
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 
ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich 
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden 
z uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to 
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał.     Ciąg dalszy Ewangelii na str 2.

4.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 6 maja, święto św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba,
w środę, 8 maja, uroczystość św. Stani-
sława, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

bywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadają-
cemu na tronie i Barankowi błogosławień-
stwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki 
wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: 
«Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże

K O M E N T A R Z

W Apokalipsie św. Jana „Baranek” to 
najczęściej używany tytuł Jezusa Chrystusa. 
Jan dodaje często, że jest to „Baranek 
zabity” (jak w dzisiejszym drugim czytaniu) 
bądź „Baranek jakby złożony w ofierze” (Ap 
5,6). Tę samą treść znajdujemy w Ewangelii 
z zeszłej niedzieli (J 20,19-31), gdzie wie-
lokrotnie zostaje podkreślone, że Jezus 
zmartwychwstały ukazał uczniom swoje rany 
na rękach i w boku. 

Te wszystkie fragmenty pokazują, że 
Chrystus triumfujący jako zmartwychwstały i 
jako Król na końcu czasów, nigdy nie 
przestaje być Chrystusem, który kocha 
miłością ofiarną. To ważna informacja dla nas, 
którzy chcemy mieć udział w Jego   chwale. 
Królowanie z Chrystusem nie oznacza i nie 
będzie oznaczać poniżania kogokolwiek, ale 
wiąże się nieodłącznie z oddawaniem życia 
za innych.   

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

6. Od dzisiaj do końca czerwca, w dzwon-
nicy, prezentowana jest wystawa prac
artystycznych Marty Piekut, Jolanty Du-
biel, Ireny Wiśniewskiej i Aleksandry Gin-
trowskiej. Zapraszamy do odwiedzania
wystawy.
W zeszła niedzielę na tacę przeznaczoną
na potrzeby Caritas zebraliśmy 7716
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapłać.
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Zapraszamy do odwiedzania wystawy

W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.

Naszemu Drogiemu 
Ks. Proboszczowi, 

Waldemarowi Macko

 z okazji imienin 
życzymy

Bożego błogosławieństwa 
i opieki Matki Bożej, 

radości, miłości i nadziei 
oraz prowadzenia 

przez Ducha Świętego
w dalszej posłudze kapłańskiej.
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