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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 A

EWANGELIA 
J 13, 31-33a. 34-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Po 
wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali».

Oto słowo Pańskie

4.

W sobotę 25 maja br., na Mszy św.           
o godz. 18.00., młodzież z naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania.
Mszy św. będzie przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.

K O M E N T A R Z
Dzisiejsze pierwsze czytanie opowiada 

o powrocie Pawła i Barnaby z pierwszej
wyprawy misyjnej. Nie wracają oni do
Antiochii Syryjskiej najprostszą i najkrótszą
drogą, ale tą samą drogą, którą przyszli czyli
przez Listrę, Ikonium i Antiochię Pizydyjską.
Zabieg ten jest celowy. Chcą bowiem umocnić
dopiero co założone przez siebie wspólnoty
chrześcijańskie. Pierwszym zabiegiem, jakie-
go dokonują jest wybranie starszych
(prezbiterów) i włożenie na nich rąk. To oni
mają teraz dbać o czystość wiary we
wspólnocie i ją umacniać.

Jak weźmiemy list do Tytusa to spotykamy 
się z identycznym zachowaniem Pawła. Zleca 
on swojemu zaufanemu współpracownikowi 
Tytusowi uporządkowanie spraw w kościele 
na Krecie. Już w pierwszym zdaniu wskazuje, 
że początkiem tego porządkowania ma być 
powołanie prezbiterów: „W tym celu zostawi-
łem cię na Krecie, byś zaległe sprawy 
należycie załatwił i ustanowił w każdym 
mieście prezbiterów” (Tt 1,5). 

Tak jest po dzień dzisiejszy. Biskupi i 
kapłani, ustanawiani przez włożenie rąk, mają 
charyzmat trwania przy wierze Apostołów. Nie 
pozwalajmy, aby zgorszenia, nasza pycha czy 
też wstyd, odsunęły nas od pasterzy Kościoła.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 12.05.2019 do 09.06.2019
Módlmy się za dzieci przystępujące 

do I Komunii Św. i młodzież 
przygotowującą się do sakramentu 

Bierzmowania. 
Maryjo,

broń ich od złego.
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W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy

Zaproszenie na modlitwę przy relikwiach 
św. Stanisława Papczyńskiego i św. Rity . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza  

tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 
ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze 
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie 
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».       
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię 
wszystko nowe».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.

5.

6.
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 21b-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Paweł i 
Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do 
Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachę-
cając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele 
ucisków trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród 
modlitw i postów ustanowili im starszych, 
polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem 
przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 
Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd 
odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą 
zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, 
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał 
i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i 
wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje 
panowanie.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i 
ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 
ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto 
Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępu-
jące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego 
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od 

 Jubileusz święceń kapłańskich

W niedzielę 26 maja 2019 roku 
Msza święta o godz. 10:00

w intencji ks. Proboszcza 
Waldemara R. Macko

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych       
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest  
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Dziś na Mszach św. o godz. 11.00. i 13.00. 
dzieci z naszej parafii oraz ze szkół znajdu-
jących się na terenie parafii przystąpią do  
Pierwszej Komunii Świętej. 
Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej 
Komunii w sobotę 25 maja na Mszy św. 

W piątek, 24 maja br. obchodzić będzie-
my wspomnienie Najświętszej Maryi Pan-
ny, Wspomożycielki wiernych. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa   Bożego i wszelkiej pomyślno-      
ści w życiu osobistym i zawodowym.

o godz. 12.00.
W niedziele 26 maja na Mszy św. o godz. 
13.00., dzieci, które w zeszłym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii będą 
obchodziły rocznicę pełnego udziału 
w Eucharystii.
W środę, 22 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Biedronki. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii: 

przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej          
i Wiertniczej w poniedziałki, środy i piątki 
o godz.17:00.

−

−

Matka Boska Wspomożenia Wiernych 
(niem. Maria Hilf) – obraz Luca-
sa Cranacha Starszego przecho-
wywany w katedrze w Innsbrucku. 

Pierwsze kopie obrazu pojawiły się na 
Dolnym Śląsku przypuszczalnie w okre-
sie, gdy diecezją wrocławską rządził 
biskup Passawy, Leopold Wilhelm 
Habsburg (1656-1662). 

przy krzyżu u zbiegu ulic Biedronki 
i Łuczniczej we wtorki i czwartki o godz. 
17:00

przy kapliczce Matki Bożej przy Rondzie 
Vogla codziennie o godz. 18.00.

−

−

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

22 maja 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli 

świętej Rity

Źródło:
https://m.edycja.pl/dzien_panski/id/5?
zenid=87a3ec9798458504d1acdca12b5ab07b

 Okres Paschalny 

Przykazanie miłości - Testamentem Chrystusa 
Chociaż miłość w kategoriach doczesnych 
wydaje się być deficytowa, to jednak w osta-
tecznym rozrachunku daje zysk: daje obco-
wanie z Bogiem, niebo, szczęście wieczne. 
I to jest powód, by realizować testament 
naszego Pana.

ks. Władysław Głowa

niem nowym. To novum polega na tym, że 
obejmuje ono wszystkich ludzi, także nie-
przyjaciół, i że nakazana miłość jest miłością 
'do końca'. A ostatnią wolę, testament Zbawi-
ciela, należy wypełnić bez względu na 
stopień trudności. Święty Jan wskazuje cel 
dojścia tym, którzy będą realizować w swoim 
życiu nowe przykazanie miłości. Jest nim Je-
ruzalem Nowe, gdzie Bóg otrze z ludzkich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie bę-
dzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu (Ap 21, 4).

         

   Przykazanie miłości to testament, jaki Apo-
stołom i nam zostawił Chrystus. On wie, że 
bliskie jest Jego rozstanie z uczniami i zacho-
wuje się tak, jak czyni to przed śmiercią ojciec 
rodziny - przekazuje tym, których opuszcza, 
swoją ostatnią wolę. Chrystus streszcza 
w jednym zdaniu całą Ewangelię, mówiąc: 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiło-
wałem  (J 13, 34).  

 To przykazanie nazywa Chrystus przykaza-

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
litanią loretańską 

− przy krzyżu u zbiegu ulic Oborni-
ckiej i Wiertniczej w poniedziałki, 
środy i piątki o godz.17:00

− przy krzyżu u zbiegu ulic Biedronki 
i Łuczniczej we wtorki i czwartki
o godz. 17:00

− przy kapliczce Matki Bożej przy 
Rondzie Vogla - codziennie o godz. 
18.00

We środę, 22 maja o godz. 18.00 
 Msza św. i nabożeństwo majowe 

przy krzyżu na ul. Biedronki. 

Bierzcie i pijcie. Niech w dniu sądu nie 
dotknie was niszczycielska plaga wiecznego 
potępienia.

  W słowach wypowiadanych przez kapłana 
nad kielichem z winem pojawia się jeszcze 
jeden motyw: motyw przymierza. W Jezusie 
Chrystusie ludzkość zawarła z Bogiem 
zapowiadane przez proroków nowe i wie-
czne przymierze. Nie jak po potopie, gdy 
Bóg obiecał, a człowiek był tylko biernym 
uczestnikiem. Nie jak na Horebie (Synaju), 
gdzie przez pokropienie ołtarza i zgroma-
dzonego ludu krwią wołu Bóg zobowiązał się 
do opieki nad Izraelem, a Izrael do 
wypełniania Bożego prawa. Krew Jezusa 
jest krwią przymierza nowego i wiecznego. 
Nowego, które – jak mówili prorocy - nie 
potrzebuje prawa spisanego na kamien-
nych tablicach, ale wypisanego wprost 
w sercu człowieka. Wiecznego, gdyż to 
przymierze będzie trwało, choćby człowiek 
ciągle je łamał. Na zawsze „w Jego ranach 
jest zdrowie” dla każdego skruszonego 
grzesznika. 

  W pierwszych wiekach chrześcijanie za 
udział w niedzielnej Eucharystii dawali się 
zabić. Nie ma się co dziwić. Czy można nie 
świętować swojego zbawienia? Czy można 
lekceważyć słowa Mistrza: „To czyńcie na 
Moją pamiątkę?”

“Charbel – Święty inny niż wszyscy. 
Wybrany przez Boga, aby mógł 
pomagać tym, którym już nikt 

pomóc nie może” 
– tak zatytułowano spotkanie, podczas
którego wykłady poświęcone świętemu

z Libanu wygłoszą 
o. dr Zygmunt Kwiatkowski SJ
i o. dr Marek Kotyński CSsR.

Centralna Biblioteka Rolnicza 
ul. Krakowskie Przedmieście 66

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

pamiątkę wielkich dzieł Boga: wyprowa-
dzenia Izraela z Egiptu i zawarcia z Nim 
przymierza na Synaju. Przymierza, w którym 
zobowiązali się do przestrzegania Bożego 
prawa w zamian za Bożą opiekę. Słowa: „To 
jest Ciało Moje, które za was będzie wydane”          
przypominają o baranku paschalnym, zabi-
tym dla uratowania pierworodnych z Izraela 
przed nawiedzającą Egipt niszczycielską pla-
gą. Jego krew, którą znaczono wtedy odrzwia 
domów, przyniosła im wybawienie. Dzień po 
Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus będzie wisiał 
na krzyżu, a żołnierze nie połamią Mu kości, 
tylko włócznią otworzą bok, święty Jan zro-
zumie słowa swojego pierwszego mistrza, 
Jana Chrzciciela, wypowiedziane kiedyś nad 
wodami Jordanu:  „Oto  Baranek  Boży,  który 
gładzi grzechy świata”. Zrozumie, gdyż           
w świetle tego, co widzi pojmie ów dziwny 
przepis dotyczący przyrządzania baranka 
paschalnego: „kości jego nie będą łamane”. 
Jezus jest prawdziwym Barankiem ratującym 
ludzkość od nieszczęścia grzechu i wiecz-
nego potępienia. Jezus jest wybawicielem 
całego świata. A więc „bierzcie i jedzcie”. Tak 
jak na pamiątkę Paschy co rok spożywano 
baranka. 

  Do tego samego wydarzenia nawiązują 
kolejne słowa Jezusa przypomniane podczas 
Przeistoczenia: „Bierzcie i pijcie z niego 
wszyscy; to jest bowiem kielich krwi mojej 
(…) która za was i za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów”. Krew Jezusa ratuje 
od śmierci wiecznej. Znaczcie nią siebie.          
W chrzcie, który zanurza w śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa, ale potem i w Eucha-
rystii.  

    

  Nie ulega wątpliwości: do tej chwili zmie-
rzało wszystko, co było podczas Mszy 
wcześniej. Wszystko co będzie później, z tej 
tajemnicy będzie czerpało.

 Specjaliści o chwili, w której podczas 
Eucharystii chleb staje się Ciałem Pańskim, 
a wino Jego krwią mówią anamneza. Czyli 
przypomnienie. To przypomnienie chwili,       
z której Eucharystia wzięła początek. Jedno-
cześnie wyjaśnienie jej najgłębszego sensu.

   Kiedy to się stało? „On to (Jezus Chrystus), 
gdy dobrowolnie wydał się  na mękę”. O tym, 
że taki będzie Jego koniec, wiedział zawsze. 
Wtedy, w noc przed swoją męką, z całą 
pewnością też. Nikt Mu nie kazał zostawać 
tej nocy w zasięgu rażenia złości żydowskich 
przywódców. Nie musiał nawet specjalnie 
uciekać. Wystarczyło odejść z Jerozolimy 
trochę dalej, niż do Ogrodu Getsemani, do  
podnóża wzgórza, na którym miasto było 
zbudowane. Tam by Go już nie złapali. 
Judasz miałby tej nocy przed sobą znacznie 
dłuższą i bardziej niebezpieczną drogę, a i ci, 
którzy zatrzymali Jezusa musieliby się więcej 
nachodzić. Ale On zdecydował: zostaję. Nie 
uciekł przed knowaniami zaniepokojonych     
o swoją pozycję arcykapłanów i starszych 
ludu. Zmierzył się z całą potęgą zła. I choć 
po ludzku przyszło Mu przegrać, w rzeczy-
wistości odniósł nieprawdopodobne zwycię-
stwo. Pokonał śmierć, grzech i samego 
szatana dobrowolnie oddając się w moc sił 
ciemności.

  Dlaczego chleb, dlaczego wino? Euchary-
stia została ustanowiona podczas wieczerzy 
paschalnej. Pobożni  Żydzi  obchodzili  wtedy 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 
Bierzcie i jedzcie!
 Chleb i wino. Czy można nie świętować swojego zbawienia? Czy można lekceważyć słowa 
Mistrza „To czyńcie na Moją pamiątkę?”

AAnnddrrzzeejj  MMaaccuurraa 

ŻŻrróóddłłoo::
hhttttppss::////lliittuurrggiiaa..wwiiaarraa..ppll//ddoocc//990000555511..BBiieerrzzcciiee--ii--jjeeddzzcciiee  

18 maja 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętego 

Stanisława Papczyńskiego MIC

Jubileusz Święceń Kapłańskich
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest 
darem, który niekoniecznie przerasta człowieka […]. Powołanie jest tajemnicą 
Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to , abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał” (J 15,16).

Św. Jan Paweł II (w 50. rocznicę święceń kapłańskich)

 Księdzu Proboszczowi Waldemarowi R. Macko 
z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich (20 maja) 

oraz
Księdzu Tomaszowi Lis 

z okazji 6 rocznicy święceń kapłańskich (25 maja)
składamy najszczersze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi 
Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień 
oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów w posłudze kapłańskiej. 
Jednocześnie dziękujemy za Waszą obecność, otwartość, życzliwość, uśmiech, każdą 
rozmowę, posługę w konfesjonale,  głoszone Słowo Boże a nade wszystko za 
sprawowanie Mszy Świętej. 

Bogu niech będą dzięki za wybranie i powołanie do kapłaństwa 
księdza Proboszcza i księdza Tomasza.

wdzięczni parafianie 

Po Mszy świętej o godz. 18:00  
w Kaplicy św. Anny odmówimy 

litanię do św. Rity 
i ucałujemy jej relikwie. 

Św. Rita z Cascia to najpopularniejsza 
święta od kilku stuleci! Urodziła się w śre-
dniowieczu, ale dorobiła się niedawno 
nawet profilu na Facebooku. Jest uzna-
wana jako święta pomagająca w sprawach 
beznadziejnych. Zmarła 22 maja w opinii 
świętości i w wielu miejscach na świecie  
tego dnia uroczyście obchodzi się jej 
wspomnienie. Kult św. Rity jest bogaty      
w przesłania i symbole: kolec z korony 
cierniowej symbolizuje ludzkie życie pełne 
cierpienia i bólu, zaś kwitnącą róża jest 
symbolem nadziei na przezwyciężenie 
trudności.

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy 

modlitwę i ucałujemy jego relikwie. 

Św. Stanisław Papczyński (ur. 18 maja 
1631 w Podegrodziu, zm. 17 września 1701 
w Górze Kalwarii) – patron małżeństw 
pragnących potomstwa, rodziców oczeku-
jących narodzin dziecka; dzieci mających 
trudności w nauce; osób, których życie jest 
zagrożone; osób pragnących wyzwolić się      
z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza      
z alkoholizmu.

Grób świętego znajduje się w Sanktuarium 
św. Stanisława Papczyńskiego
ul. Ojca Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria-Marianki
https://papczynski.pl/

https://m.edycja.pl/dzien_panski/id/5?
https://liturgia.wiara.pl/doc/900551.Bierzcie-i-jedzcie
https://papczynski.pl/
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 Okres Paschalny 

Przykazanie miłości - Testamentem Chrystusa 
Chociaż miłość w kategoriach doczesnych 
wydaje się być deficytowa, to jednak w osta-
tecznym rozrachunku daje zysk: daje obco-
wanie z Bogiem, niebo, szczęście wieczne. 
I to jest powód, by realizować testament 
naszego Pana.

ks. Władysław Głowa

niem nowym. To novum polega na tym, że 
obejmuje ono wszystkich ludzi, także nie-
przyjaciół, i że nakazana miłość jest miłością 
'do końca'. A ostatnią wolę, testament Zbawi-
ciela, należy wypełnić bez względu na 
stopień trudności. Święty Jan wskazuje cel 
dojścia tym, którzy będą realizować w swoim 
życiu nowe przykazanie miłości. Jest nim Je-
ruzalem Nowe, gdzie Bóg otrze z ludzkich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie bę-
dzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu (Ap 21, 4).

         

   Przykazanie miłości to testament, jaki Apo-
stołom i nam zostawił Chrystus. On wie, że 
bliskie jest Jego rozstanie z uczniami i zacho-
wuje się tak, jak czyni to przed śmiercią ojciec 
rodziny - przekazuje tym, których opuszcza, 
swoją ostatnią wolę. Chrystus streszcza 
w jednym zdaniu całą Ewangelię, mówiąc: 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiło-
wałem  (J 13, 34).  

 To przykazanie nazywa Chrystus przykaza-

Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
litanią loretańską 

− przy krzyżu u zbiegu ulic Oborni-
ckiej i Wiertniczej w poniedziałki, 
środy i piątki o godz.17:00

− przy krzyżu u zbiegu ulic Biedronki 
i Łuczniczej we wtorki i czwartki
o godz. 17:00

− przy kapliczce Matki Bożej przy 
Rondzie Vogla - codziennie o godz. 
18.00

We środę, 22 maja o godz. 18.00 
 Msza św. i nabożeństwo majowe 

przy krzyżu na ul. Biedronki. 

Bierzcie i pijcie. Niech w dniu sądu nie 
dotknie was niszczycielska plaga wiecznego 
potępienia.

  W słowach wypowiadanych przez kapłana 
nad kielichem z winem pojawia się jeszcze 
jeden motyw: motyw przymierza. W Jezusie 
Chrystusie ludzkość zawarła z Bogiem 
zapowiadane przez proroków nowe i wie-
czne przymierze. Nie jak po potopie, gdy 
Bóg obiecał, a człowiek był tylko biernym 
uczestnikiem. Nie jak na Horebie (Synaju), 
gdzie przez pokropienie ołtarza i zgroma-
dzonego ludu krwią wołu Bóg zobowiązał się 
do opieki nad Izraelem, a Izrael do 
wypełniania Bożego prawa. Krew Jezusa 
jest krwią przymierza nowego i wiecznego. 
Nowego, które – jak mówili prorocy - nie 
potrzebuje prawa spisanego na kamien-
nych tablicach, ale wypisanego wprost 
w sercu człowieka. Wiecznego, gdyż to 
przymierze będzie trwało, choćby człowiek 
ciągle je łamał. Na zawsze „w Jego ranach 
jest zdrowie” dla każdego skruszonego 
grzesznika. 

  W pierwszych wiekach chrześcijanie za 
udział w niedzielnej Eucharystii dawali się 
zabić. Nie ma się co dziwić. Czy można nie 
świętować swojego zbawienia? Czy można 
lekceważyć słowa Mistrza: „To czyńcie na 
Moją pamiątkę?”

“Charbel – Święty inny niż wszyscy. 
Wybrany przez Boga, aby mógł 
pomagać tym, którym już nikt 

pomóc nie może” 
– tak zatytułowano spotkanie, podczas
którego wykłady poświęcone świętemu

z Libanu wygłoszą 
o. dr Zygmunt Kwiatkowski SJ
i o. dr Marek Kotyński CSsR.

Centralna Biblioteka Rolnicza 
ul. Krakowskie Przedmieście 66

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

pamiątkę wielkich dzieł Boga: wyprowa-
dzenia Izraela z Egiptu i zawarcia z Nim 
przymierza na Synaju. Przymierza, w którym 
zobowiązali się do przestrzegania Bożego 
prawa w zamian za Bożą opiekę. Słowa: „To 
jest Ciało Moje, które za was będzie wydane”          
przypominają o baranku paschalnym, zabi-
tym dla uratowania pierworodnych z Izraela 
przed nawiedzającą Egipt niszczycielską pla-
gą. Jego krew, którą znaczono wtedy odrzwia 
domów, przyniosła im wybawienie. Dzień po 
Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus będzie wisiał 
na krzyżu, a żołnierze nie połamią Mu kości, 
tylko włócznią otworzą bok, święty Jan zro-
zumie słowa swojego pierwszego mistrza, 
Jana Chrzciciela, wypowiedziane kiedyś nad 
wodami Jordanu:  „Oto  Baranek  Boży,  który 
gładzi grzechy świata”. Zrozumie, gdyż           
w świetle tego, co widzi pojmie ów dziwny 
przepis dotyczący przyrządzania baranka 
paschalnego: „kości jego nie będą łamane”. 
Jezus jest prawdziwym Barankiem ratującym 
ludzkość od nieszczęścia grzechu i wiecz-
nego potępienia. Jezus jest wybawicielem 
całego świata. A więc „bierzcie i jedzcie”. Tak 
jak na pamiątkę Paschy co rok spożywano 
baranka. 

  Do tego samego wydarzenia nawiązują 
kolejne słowa Jezusa przypomniane podczas 
Przeistoczenia: „Bierzcie i pijcie z niego 
wszyscy; to jest bowiem kielich krwi mojej 
(…) która za was i za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów”. Krew Jezusa ratuje 
od śmierci wiecznej. Znaczcie nią siebie.          
W chrzcie, który zanurza w śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa, ale potem i w Eucha-
rystii.  

    

  Nie ulega wątpliwości: do tej chwili zmie-
rzało wszystko, co było podczas Mszy 
wcześniej. Wszystko co będzie później, z tej 
tajemnicy będzie czerpało.

 Specjaliści o chwili, w której podczas 
Eucharystii chleb staje się Ciałem Pańskim, 
a wino Jego krwią mówią anamneza. Czyli 
przypomnienie. To przypomnienie chwili,       
z której Eucharystia wzięła początek. Jedno-
cześnie wyjaśnienie jej najgłębszego sensu.

   Kiedy to się stało? „On to (Jezus Chrystus), 
gdy dobrowolnie wydał się  na mękę”. O tym, 
że taki będzie Jego koniec, wiedział zawsze. 
Wtedy, w noc przed swoją męką, z całą 
pewnością też. Nikt Mu nie kazał zostawać 
tej nocy w zasięgu rażenia złości żydowskich 
przywódców. Nie musiał nawet specjalnie 
uciekać. Wystarczyło odejść z Jerozolimy 
trochę dalej, niż do Ogrodu Getsemani, do  
podnóża wzgórza, na którym miasto było 
zbudowane. Tam by Go już nie złapali. 
Judasz miałby tej nocy przed sobą znacznie 
dłuższą i bardziej niebezpieczną drogę, a i ci, 
którzy zatrzymali Jezusa musieliby się więcej 
nachodzić. Ale On zdecydował: zostaję. Nie 
uciekł przed knowaniami zaniepokojonych     
o swoją pozycję arcykapłanów i starszych 
ludu. Zmierzył się z całą potęgą zła. I choć 
po ludzku przyszło Mu przegrać, w rzeczy-
wistości odniósł nieprawdopodobne zwycię-
stwo. Pokonał śmierć, grzech i samego 
szatana dobrowolnie oddając się w moc sił 
ciemności.

  Dlaczego chleb, dlaczego wino? Euchary-
stia została ustanowiona podczas wieczerzy 
paschalnej. Pobożni  Żydzi  obchodzili  wtedy 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 
Bierzcie i jedzcie!
 Chleb i wino. Czy można nie świętować swojego zbawienia? Czy można lekceważyć słowa 
Mistrza „To czyńcie na Moją pamiątkę?”
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Zapraszamy czcicieli świętego 

Stanisława Papczyńskiego MIC

Jubileusz Święceń Kapłańskich
Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest 
darem, który niekoniecznie przerasta człowieka […]. Powołanie jest tajemnicą 
Bożego wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to , abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał” (J 15,16).

Św. Jan Paweł II (w 50. rocznicę święceń kapłańskich)

 Księdzu Proboszczowi Waldemarowi R. Macko 
z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich (20 maja) 

oraz
Księdzu Tomaszowi Lis 

z okazji 6 rocznicy święceń kapłańskich (25 maja)
składamy najszczersze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi 
Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień 
oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów w posłudze kapłańskiej. 
Jednocześnie dziękujemy za Waszą obecność, otwartość, życzliwość, uśmiech, każdą 
rozmowę, posługę w konfesjonale,  głoszone Słowo Boże a nade wszystko za 
sprawowanie Mszy Świętej. 

Bogu niech będą dzięki za wybranie i powołanie do kapłaństwa 
księdza Proboszcza i księdza Tomasza.

wdzięczni parafianie 

Po Mszy świętej o godz. 18:00  
w Kaplicy św. Anny odmówimy 

litanię do św. Rity 
i ucałujemy jej relikwie. 

Św. Rita z Cascia to najpopularniejsza 
święta od kilku stuleci! Urodziła się w śre-
dniowieczu, ale dorobiła się niedawno 
nawet profilu na Facebooku. Jest uzna-
wana jako święta pomagająca w sprawach 
beznadziejnych. Zmarła 22 maja w opinii 
świętości i w wielu miejscach na świecie  
tego dnia uroczyście obchodzi się jej 
wspomnienie. Kult św. Rity jest bogaty      
w przesłania i symbole: kolec z korony 
cierniowej symbolizuje ludzkie życie pełne 
cierpienia i bólu, zaś kwitnącą róża jest 
symbolem nadziei na przezwyciężenie 
trudności.

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy 

modlitwę i ucałujemy jego relikwie. 

Św. Stanisław Papczyński (ur. 18 maja 
1631 w Podegrodziu, zm. 17 września 1701 
w Górze Kalwarii) – patron małżeństw 
pragnących potomstwa, rodziców oczeku-
jących narodzin dziecka; dzieci mających 
trudności w nauce; osób, których życie jest 
zagrożone; osób pragnących wyzwolić się      
z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza      
z alkoholizmu.

Grób świętego znajduje się w Sanktuarium 
św. Stanisława Papczyńskiego
ul. Ojca Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria-Marianki
https://papczynski.pl/

https://m.edycja.pl/dzien_panski/id/5?
https://liturgia.wiara.pl/doc/900551.Bierzcie-i-jedzcie
https://papczynski.pl/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 532

L I T U R G I A  S Ł O W A

EWANGELIA 
J 13, 31-33a. 34-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Po 
wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali».

Oto słowo Pańskie

4.

W sobotę 25 maja br., na Mszy św.           
o godz. 18.00., młodzież z naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania.
Mszy św. będzie przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski.

K O M E N T A R Z
Dzisiejsze pierwsze czytanie opowiada 

o powrocie Pawła i Barnaby z pierwszej
wyprawy misyjnej. Nie wracają oni do
Antiochii Syryjskiej najprostszą i najkrótszą
drogą, ale tą samą drogą, którą przyszli czyli
przez Listrę, Ikonium i Antiochię Pizydyjską.
Zabieg ten jest celowy. Chcą bowiem umocnić
dopiero co założone przez siebie wspólnoty
chrześcijańskie. Pierwszym zabiegiem, jakie-
go dokonują jest wybranie starszych
(prezbiterów) i włożenie na nich rąk. To oni
mają teraz dbać o czystość wiary we
wspólnocie i ją umacniać.

Jak weźmiemy list do Tytusa to spotykamy 
się z identycznym zachowaniem Pawła. Zleca 
on swojemu zaufanemu współpracownikowi 
Tytusowi uporządkowanie spraw w kościele 
na Krecie. Już w pierwszym zdaniu wskazuje, 
że początkiem tego porządkowania ma być 
powołanie prezbiterów: „W tym celu zostawi-
łem cię na Krecie, byś zaległe sprawy 
należycie załatwił i ustanowił w każdym 
mieście prezbiterów” (Tt 1,5). 

Tak jest po dzień dzisiejszy. Biskupi i 
kapłani, ustanawiani przez włożenie rąk, mają 
charyzmat trwania przy wierze Apostołów. Nie 
pozwalajmy, aby zgorszenia, nasza pycha czy 
też wstyd, odsunęły nas od pasterzy Kościoła.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

od 12.05.2019 do 09.06.2019
Módlmy się za dzieci przystępujące 

do I Komunii Św. i młodzież 
przygotowującą się do sakramentu 

Bierzmowania. 
Maryjo,

broń ich od złego.

Przykazanie miłości - Testamentem 
Chrystusa . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 2

Liturgia Eucharystyczna 
- Bierzcie i jedzcie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wykład otwarty: Charbel
Święty inny niż wszyscy  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jubileusz święceń kapłańskich . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwa majowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

na wystawę prac artystycznych  . . . . . . . . . . 4

W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy

Zaproszenie na modlitwę przy relikwiach 
św. Stanisława Papczyńskiego i św. Rity . . . 3

Galeria Dzwonnica zaprasza  

tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 
ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze 
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie 
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».       
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię 
wszystko nowe».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.

5.

6.
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 21b-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Paweł i 
Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do 
Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachę-
cając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele 
ucisków trzeba nam wejść do królestwa 
Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród 
modlitw i postów ustanowili im starszych, 
polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem 
przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 
Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd 
odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą 
zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, 
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał 
i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i 
wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje 
panowanie.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i 
ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 
ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto 
Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępu-
jące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego 
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od 

 Jubileusz święceń kapłańskich

W niedzielę 26 maja 2019 roku 
Msza święta o godz. 10:00

w intencji ks. Proboszcza 
Waldemara R. Macko

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych       
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest  
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Dziś na Mszach św. o godz. 11.00. i 13.00. 
dzieci z naszej parafii oraz ze szkół znajdu-
jących się na terenie parafii przystąpią do  
Pierwszej Komunii Świętej. 
Kolejna grupa przystąpi do Pierwszej 
Komunii w sobotę 25 maja na Mszy św. 

W piątek, 24 maja br. obchodzić będzie-
my wspomnienie Najświętszej Maryi Pan-
ny, Wspomożycielki wiernych. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa   Bożego i wszelkiej pomyślno-      
ści w życiu osobistym i zawodowym.

o godz. 12.00.
W niedziele 26 maja na Mszy św. o godz. 
13.00., dzieci, które w zeszłym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii będą 
obchodziły rocznicę pełnego udziału 
w Eucharystii.
W środę, 22 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Biedronki. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii: 

przy krzyżu u zbiegu ulic Obornickiej          
i Wiertniczej w poniedziałki, środy i piątki 
o godz.17:00.

−

−

Matka Boska Wspomożenia Wiernych 
(niem. Maria Hilf) – obraz Luca-
sa Cranacha Starszego przecho-
wywany w katedrze w Innsbrucku. 

Pierwsze kopie obrazu pojawiły się na 
Dolnym Śląsku przypuszczalnie w okre-
sie, gdy diecezją wrocławską rządził 
biskup Passawy, Leopold Wilhelm 
Habsburg (1656-1662). 

przy krzyżu u zbiegu ulic Biedronki 
i Łuczniczej we wtorki i czwartki o godz. 
17:00

przy kapliczce Matki Bożej przy Rondzie 
Vogla codziennie o godz. 18.00.

−

−

http://www.parafiawilanow.pl
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