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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 6, 1-7

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy liczba 
uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać 
przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym 
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdo-
wy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, 
powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy 
zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. 
Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spo-
śród siebie, cieszących się dobrą sławą, peł-
nych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 
My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa». Spodobały się te słowa 
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 
męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz 
Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parme-
nasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przed-
stawili ich apostołom, którzy, modląc się, nało-
żyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, 
wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jero-
zolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyj-
mowało wiarę.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze, * 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Bo słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 2, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła: 
Najmilsi: Przybliżając się do Pana, który jest 
żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie 
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocen-
nym, wy również, niby żywe kamienie, jeste-
ście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania du-
chowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. To bowiem  zawiera  się  w  Piśmie: 
«Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, 
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w nie-go, 
na pewno nie zostanie zawiedziony».

4.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że na-
bożeństwo majowe odprawiane jest w na-
szym kościele codziennie po Mszy św. o
godz. 17.00.

Zachęcamy do codziennej modlitwy przy ka-
pliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii. 
Mieszkańców Wilanowa, w sposób szcze-
gólny zachęcamy do modlitwy przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: 
Wiertniczej i Obornickiej. Przypominamy       
o zachowaniu zasad obowiązujących w cza-
sie epidemii.

Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fa-
timskie. Zapraszamy do udziału w modlitwie 
w środę, 13 maja o godz. 18.00.

Po nabożeństwie osoby, które 13 maja 
2016 rpku, ofiarowały się Jezusowi 
Chrystusowi przez Ręce Maryi, wg św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort, 
odnowią Akt Ofiarowa-nia.

Członków i sympatyków Bractwa Adora-
cyjnego zapraszamy na Mszę świętą          
w najbliższy czwartek, 14 maja br.,
o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w czwartek, 14 maja, święto św.
Macieja, apostoła,

- w sobotę, 16 maja, uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.

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

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla 
tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten ka-
mień, który odrzucili budowniczowie, stał 
się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i 
skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni sło-
wu, upadają, do czego zresztą są prze-
znaczeni. Wy zaś jesteście wybranym ple-
mieniem, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem Bogu na własność 
przeznaczonym, abyście ogłaszali chwa-
lebne dzieła Tego, który was wezwał         
z ciemności do przedziwnego swojego 
światła.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 14, 6

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie.

EWANGELIA
J 14, 1-12

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

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
  Jako ludzie jesteśmy istotami cielesno-

duchowymi, wszystko więc co poznajemy, 
poznajemy przy pomocy naszych zmysłów: 
wzroku, słuchu, dotyku... W ten sposób 
próbujemy też nieudolnie poznać i przed-
stawić Pana Boga. Bardzo dobrze widać to 
na przykładzie wyobrażeń Trójcy Świętej, 
gdzie Ojciec przestawiany jest często jako 
sędziwy starzec, a Duch Święty jako biała 
gołębica. Tymczasem te Osoby Trójcy są 
duchem czyli są niematerialne. Nie tylko 
niewidzialne dla naszych oczu, tak jak fale 
radiowe, ale w ogóle niematerialne. Nie da 
się ich zbadać czy zobaczyć przy pomocy 
jakiegoś urządzenia.

W dzisiejszej Ewangelii Apostoł Filip 
wyraża pragnienie chyba każdego czło-
wieka wierzącego: Panie, pokaż nam Ojca! 
I dostaje odpowiedź od Pana Jezusa: 
Filipie, kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 
Ojca (J 14,9). Nie ma innego sposobu 
zobaczenia Pana Boga jak wpatrywanie się 
Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg pokazał        
człowiekowi siebie, samemu stając się 
Bogiem-człowiekiem. Każdy czyn Jezusa, 
od uniżenia w przyjęciu natury ludzkiej 
podczas narodzin, przez wszystkie uzdro-
wienia i nauki, po śmierć na krzyżu i 
zmartwychwstanie, są ukazaniem nam 
prawdy jak kocha sam Bóg.

5.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się,
za pośrednictwem Maryi,
aby susza nie dotknęła

naszego kraju,
a ziemia wydała                                                     

obfite plony.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

Codziennie godz. 19.00 
Przy Krzyżu  - Skrzyżowanie 

ulic: Wiertniczej i Obornickiej
Codziennie godz. 18.00 

Kapliczka - Rondo Vogla 

Po Nabożeństwie osoby, które za-
wierzyły się Jezusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Grignion de Mont-
fort, 13 maja 2016 r., przed Figurą 
MB Fatimskiej odnowią Akt Zawie-
rzenia. 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja 2020 roku

po Mszy św. o  godz. 18.00 
14 maja 2020 roku, czwartek

godz. 18.00 Msza Święta 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Z Dzienniczka siostry Faustyny

Bóg to nie 
patologiczny ojciec

10 sposobów na uczczenie Matki Najświętszej

   Za intuicyjnym szukaniem kontaktu z lu-
dźmi kryje się głęboka mądrość naszego 
organizmu. Każda poważna sytuacja stre-
sowa w życiu zwiększa ryzyko śmierci, ale 
też jednocześnie pobudza w nas oksyto-
cynę, hormon „przytulania”, motywujący do 
szukania więzi z otoczeniem. Wg badań 
przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bu-
ffalo, u ludzi, którzy zaangażowali się w po-
moc na rzecz bliźnich, ryzyko śmierci spadło 
do zera. Myślę, że to fenomenalne, iż Bóg 
wbudował w nas mechanizm pozwalający 
radzić sobie ze stresem, i że opiera się on na 
więzi z innymi. To co się teraz dzieje pry-
watnie odbieram jako jeden wielki test na 
chrześcijaństwo. Nie chodzi mi o to, że Bóg 
nas sprawdza, i to jeszcze poprzez śmier-
telnego wirusa. Każdy z nas w dobie pande-
mii doświadcza różnych emocji, czasami 
bardzo silnych, ale wciąż mamy pewne opcje 
do wyboru, które są nie tyle kwestią tego,      
w którą stronę nas coś popycha, lecz decyzji. 
W czasie pełnym zamętu możemy podbijać 
bębenek lęku lub poprzez życzliwy gest, 
słowo i własny spokój dać innym nadzieję, 
którą czerpiemy z Krzyża i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Uważam, że chrześci-
janie powinni obecnie stanąć po stronie 
nadziei.

Dlatego również dbanie o siebie umieszczam 
na liście rzeczy, o których mu-szę pamiętać, 
by nie stracić wiary w czasach koronawirusa. 
Na pierwszy ogień poszło ograniczenie 
wiadomości o epidemii – tylko do kilku(-
nastu) minut dziennie, z solidnych źródeł, 
żeby być na bieżąco. Zamiast karmić oczy 
wszelkimi niepokojącymi wydarzeniami, które 
się teraz dzieją na świecie (a więc nie tylko 
pandemią), zerkam na nie tylko jednym 
okiem, a na co dzień skupiam się na ogar-
nianiu „swojego odcinka”, czyli pracy, domu, 
pomocy najbliższym itd. Dbam o sen, odpo-
czynek, stały rytm dnia, modlitwę. Szukam 
pozytywów w trudnych okolicznościach, np. 
choć tęsknię za fizyczną obecnością w ko-
ściele, to wskutek kwarantanny mogłem 
„pójść na Mszę” w miejsca, w które normalnie 
być może nigdy bym się nie udał. 

   Czy wiecie, kiedy zaczyna się nasze 
życie wieczne? Moją uwagę na to zwrócił 
kiedyś Grzegorz Kramer SJ mówiąc, że 
dzieje się to w momencie naszego poczęcia 
(a nie śmierci, jak zawsze o tym myślałem). 
Któregoś poranka, gdy świat zmagał się już z 
pandemią, podczas rozmyślań nad Słowem 
przyszła mi do głowy pewna refleksja. Ja, Ty 
jako Myśl Boga istnieliśmy w Ojcu od za-
wsze. A skoro poniekąd byliśmy w Bogu od 
wieków, a gdy się rodzimy, to od razu do 
nieśmiertelności, to chrześcijańska perspe-
ktywa życia wiedzie „od zawsze do zawsze”! 
Chyba każdy chciałby wyjść z epidemii 
koronawirusa cało i jak najszybciej wrócić do 
normalności, ja też. Boimy się cierpienia. Ale 
to, co może nam dawać pocieszenie, to myśl, 
że cały nasz obecny lęk tyczy się tego ma-
łego odcineczka, jakim jest życie doczesne 
na tle życia jako takiego.

Łukasz Kuśmierz
Źródło:
https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-
pandemii,853942

   Wiele miesięcy w Kościele poświęconych jest szczególnym nabożeństwom. W listopadzie modlimy się za wiernych zmarłych, w 
czerwcu zanurzamy w oceanie miłosierdzia Najświętszego Serca Pana Jezusa, a maj poświęcony jest Matce Bożej. Czy modlisz się 
za jej wstawiennictwem? Czy prosisz by wzięła Cię w opiekę? Czy poświęciłeś Jej swoją rodzinę? Maj to ku temu idealna okazja.

   Święty Ludwik Grignion de Montfort pisał o Matce Bożej Królowej wszystkich serc jako o „Arcydziele Bożego stworzenia”. 
Przypominamy dziesięć sposobów na uczczenie Królowej Wszystkich Świętych:

Rozpoczęcie dnia z Maryją

Pierwszy gest jaki powinniśmy co rano 
wykonać to modlitwa poświęcenia się Jezu-
sowi przez Niepokalane Serce Maryi. To 
gwarancja udanie rozpoczętego dnia! 
Matka Teresa z Kalkuty, poruszona wielką 
miłością Maryi, ułożyła niegdyś godną 
polecenia modlitwę: Maryjo, Matko 
Chrystusa daj mi swe serce, tak piękne, tak 
czyste,  tak nieskazitelne, tak pełne miłości 
i pokory, bym mogła przyjąć Chrystusa pod 
postacią Chleba, bym kochała Go tak jak ty 
Go kochasz i służyła Mu w cierpieniu 
skrytym u najbiedniejszych z biednych.

Angelus / Regina Caeli

   Tradycyjnie modlitwę tą odmawia się w po-
łudnie, ale jeśli z jakichś powodów nie udało 
ci się zwrócić ku Matce Bożej o 12.00, 
możesz przenieść modlitwę na inną porę. Te 
maryjne modlitwy przywołują kluczową 
obecność Maryi w tajemnicy Zbawienia, a 
więc wcielenia, męki i śmierci Pana Jezusa.

Naśladuj Świętą Bożą 
Rodzicielkę

   Jeśli naprawdę darzymy kogoś miłością, 
chcemy poznać go lepiej, podążać za nim 
oraz naśladować wszystkie dobre jego ce-
chy, zwane przez Kościół cnotami. Naśladuj 
więc cnoty Maryi, a znajdziesz się na prostej 
ścieżce ku świętości. Jakie to cnoty? 
Wszystkie je opisał święty Ludwik: przede 
wszystkim głęboka pokora, żywa wiara, 
ślepe posłuszeństwo, nieustanna modlitwa, 
zdolność do samozaparcia, niespotykana 
czystość serca, gorąca miłość, heroiczna 
cierpliwość, anielska dobroć, niebiańska 
mądrość.

   Przede wszystkim nie utożsamiam Boga      
z tym, co się dzieje. Tę kwestię stawiam ba-
rdzo jasno od lat, i koronawirus nic tu nie 
zmienia: Bóg nie jest sprawcą zła. W ten 
sposób odpada napięcie i duży lęk, który by 
się pojawił, gdybym wierzył w to, że Ten, który 
mnie stworzył, który jest ode mnie potężniej-
szy, a więc nie ma mowy o równości sił, 
postanowił za pomocą cierpienia zrealizować 
jakiś swój plan (w dodatku dla mnie niezrozu-
miały) i stoi naprzeciw mnie, a nie po tej samej 
stronie. Ale w to nie wierzę. I być może to, co 
uznaję, a czego nie, byłoby funta kłaków 
warte dla tych osób, które akurat są prze-
konane o odwrotnej „pedagogice” Bożej, tyle 
że Jezus na kartach Pisma Świętego autory-
zuje swoją osobą właśnie ten sposób myśle-
nia (Łk 13, 1-5; J 3, 16-17; J 9, 1-3). Bóg jest 
Bogiem życia, a nie śmierci (Mdr 1, 13), a 
Ojciec, których chciałby wychowywać swoje 
dzieci przez zadawanie im bólu to nie 
chrześcijaństwo, ale patologia. Co więc zrobić 
ze Starym Testamentem pełnym przemocy i 
gniewu Bożego? ST czytamy w świetle 
Nowego Testamentu, czego nauczyli mnie 
dominikanie, a patrząc na Jezusa widzimy też 
Boga-Ojca, bo to przecież jest jeden Bóg.
   Jeśli to nie Bóg stoi za koronawirusem, to 
gdzie Go szukać? Bardzo do mnie trafiają te 
obrazki, które ukazują Chrystusa jako umę-
czonego chorobą pacjenta w szpitalu lub leka-
rza walczącego z pandemią. Ktoś kiedyś na 
pytanie o to, gdzie był Bóg w Auschwitz, 
odpowiedział, że stał z więźniami w kolejce do 
komory gazowej. To jest dokładnie ten sposób 
myślenia: Jezus jest teraz w chorych, perso-
nelu medycznym, ludziach szyjących mase-
czki, rozwożących jedzenie osobom bezdo-
mnym, pracujących w DPS-ach, w Tobie i we 
mnie, którzy się boimy. Jednocześnie jest we 
mnie nadzieja, że Bóg ma to wszystko, co się 
dzieje pod kontrolą, nie w znaczeniu demiurga 
przestawiającego nas i nasze losy jak pionki 
na szachownicy i uważającego na to, by 
nikomu nic złego nigdy się nie stało, ale w ta-
kim, że to ostatecznie On panuje nad biegiem 
historii, a nie historia nad Nim.
   Mój sposób myślenia o Bogu, któremu nic 
nie umyka, ugruntowała książka Adama Szu-
staka OP „Targ zamknięty”. Dla mnie - przy-
kład radykalnej nadziei. Ukazuje ona historię 
Hioba, który jak wiadomo uosabia niezawinio-
ne cierpienie. Hiob nie zgrzeszył, był spra-
wiedliwy, a mimo to doświadczył nieszczęść, 
co wywracało ówczesny sposób religijnego 
myślenia. Po ciężkich przeżyciach i wołaniach 
Hioba do Boga, Ten wreszcie mu odpowiada, 
ale... nie wyjaśniając sensu cierpienia. Poka-
zuje mu za to, jak był obecny w dziejach 
świata i w jaki sposób wszystko trzymał          
w swoich rękach, łącznie z losem Hioba. 

Maj miesiącem Maryjnym

Poświęcenie domu i rodziny 
Jej Niepokalanemu Sercu

Przygotuj się do poświęcenia poprzez 
dziewięciodniowe nabożeństwo różańcowe i 
poproś kapłana o poświęcenie obrazu Naj-
świętszej Maryi Panny i błogosławieństwo 
dla Twojej rodziny. Dzięki temu poświęceniu 
Bóg Ojciec obdarzy Cię (i wszystkich 
mieszkańców domu) Swym niezmierzonym 
błogosławieństwem.

Nie zapomnij poświęcić 
też siebie

   Kościół przygotował dla nas podpowiedzi 
formalne, w jaki sposób można poświęcić się 
Niepokalanemu Sercu. Szczególnie poleca-
ne są akty stworzone przez świętych Koś-
cioła – np. wspomnianego Ludwika de 
Montfort lub Maksymiliana Kolbego. W Two-
jej książeczce do nabożeństwa z pewnością 
znajduje się sugerowana treść takiego aktu. 
Ten pobożny akt może radykalnie odmienić 
Twoje życie. Pamiętaj jednak, że jeśli już raz 
zawierzyłeś się Niepokalanemu Sercu, mo-
żesz odnowić poświęcenie się każdego roku 
sięgając coraz głębiej do nieskończonego 
rezerwuaru miłości Boga, którą przynosi nam 
Matka Najświętsza.

Pokusa? 
Wezwij Naszą Panią

Nasze życie polega na walce, do samej 
śmierci. Nie powinniśmy walczyć z szata-
nem, pokusami ciała i świata w pojedynkę – 
możemy nie dać rady. Co więc czynić? Po-
winniśmy zawsze, gdy odczuwamy pokusę 
prosić o pomoc Maryję. Szatan panicznie 
boi się jej imienia! A więc w chwilach 
pokusy, zmów po prostu pobożnie "Zdrowaś 
Maryjo"! Efekt murowany.

 Nie wolno nam zapominać, ze Maryja jest 
generałem w wojsku aniołów. Na jej pole-
cenie zostają pokonane wszystkie złe du-
chy, wszyscy wrogowie naszej czystości. 
Świadczy o tym wielu świętych – Franciszek 
Salezy odczuwał silną pokusę oddania się 
rozpaczy, ale przezwyciężył ją poprzez 
modlitwę do Maryi. Antoni Maria Claret był 
kuszony przeciw własnej czystości. Dzięki 
żarliwym modlitwom do Matki Bożej diabeł 
opuścił jego serce, a sam Antoni wstąpił do 
zakonu i pomagał ludziom w podobnej 
sytuacji kuszenia. A więc i Ty zwróć się do 
Maryi!

Maryja w roku liturgicznym 
– te dni są dla Ciebie

   Czy zapoznałeś się z potężną obecnością 
Maryi w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym 
jest Kościół? Szczególnie warto poznać Jej 
obecność w roku liturgicznym – niezliczona 
liczba świąt ku Jej czci świadczy o ogromnej 
pobożności maryjnej wśród członków ludu 
Chrystusa.
   Matka Boża ma więc szczególne miejsce w 
kościelnym kalendarzu – jest w końcu  Matką 
Kościoła. Szczególnie polecamy lekturę listu

apostpolskiego Pawła VI Marialis Cultus 
wyjaśniającego tę nadrepre-zentację świąt i 
uroczystości poświęconych Matce Chrystu-
sa.

Czytajmy o Królowej 
Anielskiej

   Aby być wiernym i pobożnym synem Maryi, 
potrzebujemy duchowej i intelektualnej for-
macji – musimy zatem pielęgnować zarówno 
nabożeństwa jak i znajomość doktryny. 
Sama wiedza o doktrynie, ale bez szczerego 
oddania może być wszak sucha i jałowa – i 
odwrotnie, nabożeństwo bez wiedzy łatwo 
może przerodzić się w płytki sentymentalizm. 
Dlatego należy czytać o Matce Zbawiciela! 
Zacząć można od listu apostolskiego św. 
Jana Pawła II „NMP i różaniec”, nie wolno też 
zapominać o dziełach św. Ludwika, jak 
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica 
Maryi”. To z tych dzieł wzięło się zawołanie 
biskupie papieża Polaka – Totus Tuus!

Zostań apostołem Maryi

Jednym z najlepiej znanych współcze-
snych „maryjnych świętych” jest św. Maksy-
milian Kolbe. Odznaczał się nieopisaną 
miłością do Matki Zbawiciela. Jedną z me-
tod, które proponował było nabożeństwo do 
Niepokalanej z pomocą Cudownego Meda-
lika – nazywał go duchowym pociskiem, 
wiemy, że przypisuje mu się liczne cuda. To 
tym większa zachęta, by modlić się z Cu-
downym Medalikiem.

Możesz także dołączyć do grupy osób 
szczególnie miłujących Matkę Bożą Fa-
timską - Apostołowie Fatimy to ludzie dobrej 
woli, których życzeniem jest naprawa świata 
i nawracanie błądzących – w ramach orędzia 
właśnie Matki Bożej Fatimskiej.

Uczyń różaniec podstawą 
swego życia

   Matka Boża ukazując się w Fatimie trójce 
dzieci, za każdym razem (aż sześciokrotnie!) 
nalegała na odmawianie różańca. Czy 
możesz odmówić powtórzonej sześciokrotnie 
prośbie własnej Matki?

Źródło:
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-
sposobow-na-uczczenie-matki-
najswietszej,35525,i.html

Jak nie stracić wiary w czasie pandemii?
   Na początku tego roku obudziliśmy się w rzeczywistości, w której wielu ludzi zaczęło tracić zdrowie, życie lub pracę. Skutki 
społeczne i gospodarcze epidemii są tak dojmujące, że może nam się wydawać, iż oto wyrosła przed nami wielka czarna ściana. Nie 
sposób jej ani zburzyć, ani przeskoczyć, czujemy więc bezsilność. Jak w tym wszystkim nie stracić też wiary? Jak zachować 
poczucie, że właśnie w takim świecie Bóg jest i co więcej, nic Mu nie umknęło? Poniższy tekst to podróż. Nie wiem do końca, gdzie 
znajdziemy się pod jego koniec, bo nie mam z góry przygotowanego zestawu odpowiedzi, nie chcę dawać rad, ale podzielić się tym, 
jak ja sobie radzę z sytuacją, która dla nas wszystkich jest nowa.

W GORĄCEJ MODLITWIE DUSZA ODNAJDUJE SPOKÓJ

Są chwile w życiu, że dusza jest w takim stanie, że nie rozumie mowy niejako ludzkiej, 
wszystko ją męczy i nic jej nie uspokoi, jak tylko gorąca modlitwa. W gorącej modlitwie du-
sza doznaje ulgi i choćby chciała wyjaśnienia stworzeń, one ją tylko wprowadzają w wię-
ksze niepokoje. (Dz 1387)

NABOŻEŃSTWA DO MATKI BOŻEJ JEST ŹRÓŁEM DZIECIĘCTWA BOŻEGO

+ W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza Ojca Andrasza Bogu. Jest
prawdziwym dzieckiem Bożym, rzadko w której duszy tak wyraźnie się przebija to syno-
stwo Boże, a to dlatego, że ma szczególniejsze nabożeństwo do Matki Bożej. (Dz 1388)

Szukanie więzi 
z otoczeniem

  Łaska buduje na naturze, ale wiem, że jeśli 
moja natura jest niewyspana, przeciążona, 
sfrustrowana i głodna, to łaska za bardzo nie 
poszaleje. 

Miłość wobec 
siebie samego

Hioba riposta jest krótka, ale piękna: „Jam 
mały, cóż Ci odpowiem? - Rękę przyłożę do 
ust” (Hi 40, 4). Czy można na temat tajem-
nicy cierpienia powiedzieć coś więcej?

https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-pandemii
https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-pandemii
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Z Dzienniczka siostry Faustyny

Bóg to nie 
patologiczny ojciec

10 sposobów na uczczenie Matki Najświętszej

   Za intuicyjnym szukaniem kontaktu z lu-
dźmi kryje się głęboka mądrość naszego 
organizmu. Każda poważna sytuacja stre-
sowa w życiu zwiększa ryzyko śmierci, ale 
też jednocześnie pobudza w nas oksyto-
cynę, hormon „przytulania”, motywujący do 
szukania więzi z otoczeniem. Wg badań 
przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bu-
ffalo, u ludzi, którzy zaangażowali się w po-
moc na rzecz bliźnich, ryzyko śmierci spadło 
do zera. Myślę, że to fenomenalne, iż Bóg 
wbudował w nas mechanizm pozwalający 
radzić sobie ze stresem, i że opiera się on na 
więzi z innymi. To co się teraz dzieje pry-
watnie odbieram jako jeden wielki test na 
chrześcijaństwo. Nie chodzi mi o to, że Bóg 
nas sprawdza, i to jeszcze poprzez śmier-
telnego wirusa. Każdy z nas w dobie pande-
mii doświadcza różnych emocji, czasami 
bardzo silnych, ale wciąż mamy pewne opcje 
do wyboru, które są nie tyle kwestią tego,      
w którą stronę nas coś popycha, lecz decyzji. 
W czasie pełnym zamętu możemy podbijać 
bębenek lęku lub poprzez życzliwy gest, 
słowo i własny spokój dać innym nadzieję, 
którą czerpiemy z Krzyża i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Uważam, że chrześci-
janie powinni obecnie stanąć po stronie 
nadziei.

Dlatego również dbanie o siebie umieszczam 
na liście rzeczy, o których mu-szę pamiętać, 
by nie stracić wiary w czasach koronawirusa. 
Na pierwszy ogień poszło ograniczenie 
wiadomości o epidemii – tylko do kilku(-
nastu) minut dziennie, z solidnych źródeł, 
żeby być na bieżąco. Zamiast karmić oczy 
wszelkimi niepokojącymi wydarzeniami, które 
się teraz dzieją na świecie (a więc nie tylko 
pandemią), zerkam na nie tylko jednym 
okiem, a na co dzień skupiam się na ogar-
nianiu „swojego odcinka”, czyli pracy, domu, 
pomocy najbliższym itd. Dbam o sen, odpo-
czynek, stały rytm dnia, modlitwę. Szukam 
pozytywów w trudnych okolicznościach, np. 
choć tęsknię za fizyczną obecnością w ko-
ściele, to wskutek kwarantanny mogłem 
„pójść na Mszę” w miejsca, w które normalnie 
być może nigdy bym się nie udał. 

   Czy wiecie, kiedy zaczyna się nasze 
życie wieczne? Moją uwagę na to zwrócił 
kiedyś Grzegorz Kramer SJ mówiąc, że 
dzieje się to w momencie naszego poczęcia 
(a nie śmierci, jak zawsze o tym myślałem). 
Któregoś poranka, gdy świat zmagał się już z 
pandemią, podczas rozmyślań nad Słowem 
przyszła mi do głowy pewna refleksja. Ja, Ty 
jako Myśl Boga istnieliśmy w Ojcu od za-
wsze. A skoro poniekąd byliśmy w Bogu od 
wieków, a gdy się rodzimy, to od razu do 
nieśmiertelności, to chrześcijańska perspe-
ktywa życia wiedzie „od zawsze do zawsze”! 
Chyba każdy chciałby wyjść z epidemii 
koronawirusa cało i jak najszybciej wrócić do 
normalności, ja też. Boimy się cierpienia. Ale 
to, co może nam dawać pocieszenie, to myśl, 
że cały nasz obecny lęk tyczy się tego ma-
łego odcineczka, jakim jest życie doczesne 
na tle życia jako takiego.

Łukasz Kuśmierz
Źródło:
https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-
pandemii,853942

Wiele miesięcy w Kościele poświęconych jest szczególnym nabożeństwom. W listopadzie modlimy się za wiernych zmarłych, w 
czerwcu zanurzamy w oceanie miłosierdzia Najświętszego Serca Pana Jezusa, a maj poświęcony jest Matce Bożej. Czy modlisz się 
za jej wstawiennictwem? Czy prosisz by wzięła Cię w opiekę? Czy poświęciłeś Jej swoją rodzinę? Maj to ku temu idealna okazja.

Święty Ludwik Grignion de Montfort pisał o Matce Bożej Królowej wszystkich serc jako o „Arcydziele Bożego stworzenia”. 
Przypominamy dziesięć sposobów na uczczenie Królowej Wszystkich Świętych:

Rozpoczęcie dnia z Maryją

Pierwszy gest jaki powinniśmy co rano 
wykonać to modlitwa poświęcenia się Jezu-
sowi przez Niepokalane Serce Maryi. To 
gwarancja udanie rozpoczętego dnia! 
Matka Teresa z Kalkuty, poruszona wielką 
miłością Maryi, ułożyła niegdyś godną 
polecenia modlitwę: Maryjo, Matko 
Chrystusa daj mi swe serce, tak piękne, tak 
czyste, tak nieskazitelne, tak pełne miłości 
i pokory, bym mogła przyjąć Chrystusa pod 
postacią Chleba, bym kochała Go tak jak ty 
Go kochasz i służyła Mu w cierpieniu 
skrytym u najbiedniejszych z biednych.

Angelus / Regina Caeli

Tradycyjnie modlitwę tą odmawia się w po-
łudnie, ale jeśli z jakichś powodów nie udało 
ci się zwrócić ku Matce Bożej o 12.00, 
możesz przenieść modlitwę na inną porę. Te 
maryjne modlitwy przywołują kluczową 
obecność Maryi w tajemnicy Zbawienia, a 
więc wcielenia, męki i śmierci Pana Jezusa.

Naśladuj Świętą Bożą 
Rodzicielkę

Jeśli naprawdę darzymy kogoś miłością, 
chcemy poznać go lepiej, podążać za nim 
oraz naśladować wszystkie dobre jego ce-
chy, zwane przez Kościół cnotami. Naśladuj 
więc cnoty Maryi, a znajdziesz się na prostej 
ścieżce ku świętości. Jakie to cnoty? 
Wszystkie je opisał święty Ludwik: przede 
wszystkim głęboka pokora, żywa wiara, 
ślepe posłuszeństwo, nieustanna modlitwa, 
zdolność do samozaparcia, niespotykana 
czystość serca, gorąca miłość, heroiczna 
cierpliwość, anielska dobroć, niebiańska 
mądrość.

   Przede wszystkim nie utożsamiam Boga      
z tym, co się dzieje. Tę kwestię stawiam ba-
rdzo jasno od lat, i koronawirus nic tu nie 
zmienia: Bóg nie jest sprawcą zła. W ten 
sposób odpada napięcie i duży lęk, który by 
się pojawił, gdybym wierzył w to, że Ten, który 
mnie stworzył, który jest ode mnie potężniej-
szy, a więc nie ma mowy o równości sił, 
postanowił za pomocą cierpienia zrealizować 
jakiś swój plan (w dodatku dla mnie niezrozu-
miały) i stoi naprzeciw mnie, a nie po tej samej 
stronie. Ale w to nie wierzę. I być może to, co 
uznaję, a czego nie, byłoby funta kłaków 
warte dla tych osób, które akurat są prze-
konane o odwrotnej „pedagogice” Bożej, tyle 
że Jezus na kartach Pisma Świętego autory-
zuje swoją osobą właśnie ten sposób myśle-
nia (Łk 13, 1-5; J 3, 16-17; J 9, 1-3). Bóg jest 
Bogiem życia, a nie śmierci (Mdr 1, 13), a 
Ojciec, których chciałby wychowywać swoje 
dzieci przez zadawanie im bólu to nie 
chrześcijaństwo, ale patologia. Co więc zrobić 
ze Starym Testamentem pełnym przemocy i 
gniewu Bożego? ST czytamy w świetle 
Nowego Testamentu, czego nauczyli mnie 
dominikanie, a patrząc na Jezusa widzimy też 
Boga-Ojca, bo to przecież jest jeden Bóg.
   Jeśli to nie Bóg stoi za koronawirusem, to 
gdzie Go szukać? Bardzo do mnie trafiają te 
obrazki, które ukazują Chrystusa jako umę-
czonego chorobą pacjenta w szpitalu lub leka-
rza walczącego z pandemią. Ktoś kiedyś na 
pytanie o to, gdzie był Bóg w Auschwitz, 
odpowiedział, że stał z więźniami w kolejce do 
komory gazowej. To jest dokładnie ten sposób 
myślenia: Jezus jest teraz w chorych, perso-
nelu medycznym, ludziach szyjących mase-
czki, rozwożących jedzenie osobom bezdo-
mnym, pracujących w DPS-ach, w Tobie i we 
mnie, którzy się boimy. Jednocześnie jest we 
mnie nadzieja, że Bóg ma to wszystko, co się 
dzieje pod kontrolą, nie w znaczeniu demiurga 
przestawiającego nas i nasze losy jak pionki 
na szachownicy i uważającego na to, by 
nikomu nic złego nigdy się nie stało, ale w ta-
kim, że to ostatecznie On panuje nad biegiem 
historii, a nie historia nad Nim.
   Mój sposób myślenia o Bogu, któremu nic 
nie umyka, ugruntowała książka Adama Szu-
staka OP „Targ zamknięty”. Dla mnie - przy-
kład radykalnej nadziei. Ukazuje ona historię 
Hioba, który jak wiadomo uosabia niezawinio-
ne cierpienie. Hiob nie zgrzeszył, był spra-
wiedliwy, a mimo to doświadczył nieszczęść, 
co wywracało ówczesny sposób religijnego 
myślenia. Po ciężkich przeżyciach i wołaniach 
Hioba do Boga, Ten wreszcie mu odpowiada, 
ale... nie wyjaśniając sensu cierpienia. Poka-
zuje mu za to, jak był obecny w dziejach 
świata i w jaki sposób wszystko trzymał          
w swoich rękach, łącznie z losem Hioba. 

Maj miesiącem Maryjnym

Poświęcenie domu i rodziny 
Jej Niepokalanemu Sercu

Przygotuj się do poświęcenia poprzez 
dziewięciodniowe nabożeństwo różańcowe i 
poproś kapłana o poświęcenie obrazu Naj-
świętszej Maryi Panny i błogosławieństwo 
dla Twojej rodziny. Dzięki temu poświęceniu 
Bóg Ojciec obdarzy Cię (i wszystkich 
mieszkańców domu) Swym niezmierzonym 
błogosławieństwem.

Nie zapomnij poświęcić 
też siebie

Kościół przygotował dla nas podpowiedzi 
formalne, w jaki sposób można poświęcić się 
Niepokalanemu Sercu. Szczególnie poleca-
ne są akty stworzone przez świętych Koś-
cioła – np. wspomnianego Ludwika de 
Montfort lub Maksymiliana Kolbego. W Two-
jej książeczce do nabożeństwa z pewnością 
znajduje się sugerowana treść takiego aktu. 
Ten pobożny akt może radykalnie odmienić 
Twoje życie. Pamiętaj jednak, że jeśli już raz 
zawierzyłeś się Niepokalanemu Sercu, mo-
żesz odnowić poświęcenie się każdego roku 
sięgając coraz głębiej do nieskończonego 
rezerwuaru miłości Boga, którą przynosi nam 
Matka Najświętsza.

Pokusa? 
Wezwij Naszą Panią

Nasze życie polega na walce, do samej 
śmierci. Nie powinniśmy walczyć z szata-
nem, pokusami ciała i świata w pojedynkę – 
możemy nie dać rady. Co więc czynić? Po-
winniśmy zawsze, gdy odczuwamy pokusę 
prosić o pomoc Maryję. Szatan panicznie 
boi się jej imienia! A więc w chwilach 
pokusy, zmów po prostu pobożnie "Zdrowaś 
Maryjo"! Efekt murowany.

Nie wolno nam zapominać, ze Maryja jest 
generałem w wojsku aniołów. Na jej pole-
cenie zostają pokonane wszystkie złe du-
chy, wszyscy wrogowie naszej czystości. 
Świadczy o tym wielu świętych – Franciszek 
Salezy odczuwał silną pokusę oddania się 
rozpaczy, ale przezwyciężył ją poprzez 
modlitwę do Maryi. Antoni Maria Claret był 
kuszony przeciw własnej czystości. Dzięki 
żarliwym modlitwom do Matki Bożej diabeł 
opuścił jego serce, a sam Antoni wstąpił do 
zakonu i pomagał ludziom w podobnej 
sytuacji kuszenia. A więc i Ty zwróć się do 
Maryi!

Maryja w roku liturgicznym 
– te dni są dla Ciebie

Czy zapoznałeś się z potężną obecnością 
Maryi w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym 
jest Kościół? Szczególnie warto poznać Jej 
obecność w roku liturgicznym – niezliczona 
liczba świąt ku Jej czci świadczy o ogromnej 
pobożności maryjnej wśród członków ludu 
Chrystusa.

Matka Boża ma więc szczególne miejsce w 
kościelnym kalendarzu – jest w końcu Matką 
Kościoła. Szczególnie polecamy lekturę listu

apostpolskiego Pawła VI Marialis Cultus
wyjaśniającego tę nadrepre-zentację świąt i 
uroczystości poświęconych Matce Chrystu-
sa.

Czytajmy o Królowej 
Anielskiej

Aby być wiernym i pobożnym synem Maryi, 
potrzebujemy duchowej i intelektualnej for-
macji – musimy zatem pielęgnować zarówno 
nabożeństwa jak i znajomość doktryny. 
Sama wiedza o doktrynie, ale bez szczerego 
oddania może być wszak sucha i jałowa – i 
odwrotnie, nabożeństwo bez wiedzy łatwo 
może przerodzić się w płytki sentymentalizm. 
Dlatego należy czytać o Matce Zbawiciela! 
Zacząć można od listu apostolskiego św. 
Jana Pawła II „NMP i różaniec”, nie wolno też 
zapominać o dziełach św. Ludwika, jak 
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica 
Maryi”. To z tych dzieł wzięło się zawołanie 
biskupie papieża Polaka – Totus Tuus!

Zostań apostołem Maryi

Jednym z najlepiej znanych współcze-
snych „maryjnych świętych” jest św. Maksy-
milian Kolbe. Odznaczał się nieopisaną 
miłością do Matki Zbawiciela. Jedną z me-
tod, które proponował było nabożeństwo do 
Niepokalanej z pomocą Cudownego Meda-
lika – nazywał go duchowym pociskiem, 
wiemy, że przypisuje mu się liczne cuda. To 
tym większa zachęta, by modlić się z Cu-
downym Medalikiem.

Możesz także dołączyć do grupy osób 
szczególnie miłujących Matkę Bożą Fa-
timską - Apostołowie Fatimy to ludzie dobrej 
woli, których życzeniem jest naprawa świata 
i nawracanie błądzących – w ramach orędzia 
właśnie Matki Bożej Fatimskiej.

Uczyń różaniec podstawą 
swego życia

Matka Boża ukazując się w Fatimie trójce 
dzieci, za każdym razem (aż sześciokrotnie!) 
nalegała na odmawianie różańca. Czy 
możesz odmówić powtórzonej sześciokrotnie 
prośbie własnej Matki?

Źródło:
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-
sposobow-na-uczczenie-matki-
najswietszej,35525,i.html

Jak nie stracić wiary w czasie pandemii?
   Na początku tego roku obudziliśmy się w rzeczywistości, w której wielu ludzi zaczęło tracić zdrowie, życie lub pracę. Skutki 
społeczne i gospodarcze epidemii są tak dojmujące, że może nam się wydawać, iż oto wyrosła przed nami wielka czarna ściana. Nie 
sposób jej ani zburzyć, ani przeskoczyć, czujemy więc bezsilność. Jak w tym wszystkim nie stracić też wiary? Jak zachować 
poczucie, że właśnie w takim świecie Bóg jest i co więcej, nic Mu nie umknęło? Poniższy tekst to podróż. Nie wiem do końca, gdzie 
znajdziemy się pod jego koniec, bo nie mam z góry przygotowanego zestawu odpowiedzi, nie chcę dawać rad, ale podzielić się tym, 
jak ja sobie radzę z sytuacją, która dla nas wszystkich jest nowa.

W GORĄCEJ MODLITWIE DUSZA ODNAJDUJE SPOKÓJ

Są chwile w życiu, że dusza jest w takim stanie, że nie rozumie mowy niejako ludzkiej, 
wszystko ją męczy i nic jej nie uspokoi, jak tylko gorąca modlitwa. W gorącej modlitwie du-
sza doznaje ulgi i choćby chciała wyjaśnienia stworzeń, one ją tylko wprowadzają w wię-
ksze niepokoje. (Dz 1387)

NABOŻEŃSTWA DO MATKI BOŻEJ JEST ŹRÓŁEM DZIECIĘCTWA BOŻEGO

+ W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza Ojca Andrasza Bogu. Jest
prawdziwym dzieckiem Bożym, rzadko w której duszy tak wyraźnie się przebija to syno-
stwo Boże, a to dlatego, że ma szczególniejsze nabożeństwo do Matki Bożej. (Dz 1388)

Szukanie więzi 
z otoczeniem

  Łaska buduje na naturze, ale wiem, że jeśli 
moja natura jest niewyspana, przeciążona, 
sfrustrowana i głodna, to łaska za bardzo nie 
poszaleje. 

Miłość wobec 
siebie samego

Hioba riposta jest krótka, ale piękna: „Jam 
mały, cóż Ci odpowiem? - Rękę przyłożę do 
ust” (Hi 40, 4). Czy można na temat tajem-
nicy cierpienia powiedzieć coś więcej?

https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-pandemii
https://deon.pl/wiara/jak-nie-stracic-wiary-w-czasie-pandemii
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 6, 1-7

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Gdy liczba 
uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać 
przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym 
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdo-
wy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, 
powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy 
zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. 
Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spo-
śród siebie, cieszących się dobrą sławą, peł-
nych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 
My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa». Spodobały się te słowa 
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 
męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz 
Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parme-
nasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przed-
stawili ich apostołom, którzy, modląc się, nało-
żyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, 
wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jero-
zolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyj-
mowało wiarę.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze, * 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Bo słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 2, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła: 
Najmilsi: Przybliżając się do Pana, który jest 
żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie 
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocen-
nym, wy również, niby żywe kamienie, jeste-
ście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania du-
chowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: 
«Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, 
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w nie-go, 
na pewno nie zostanie zawiedziony».

  4.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że na-
bożeństwo majowe odprawiane jest w na-
szym kościele codziennie po Mszy św. o
godz. 17.00.

Zachęcamy do codziennej modlitwy przy ka-
pliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii. 
Mieszkańców Wilanowa, w sposób szcze-
gólny zachęcamy do modlitwy przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: 
Wiertniczej i Obornickiej. Przypominamy       
o zachowaniu zasad obowiązujących w cza-
sie epidemii.

Od maja do października, 13 dnia każdego 
miesiąca, w naszym kościele celebrowana 
jest Msza św., a po niej nabożeństwo fa-
timskie. Zapraszamy do udziału w modlitwie 
w środę, 13 maja o godz. 18.00.

Po nabożeństwie osoby, które 13 maja 
2016 rpku, ofiarowały się Jezusowi 
Chrystusowi przez Ręce Maryi, wg św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort, 
odnowią Akt Ofiarowa-nia.

Członków i sympatyków Bractwa Adora-
cyjnego zapraszamy na Mszę świętą          
w najbliższy czwartek, 14 maja br.,
o godz. 17.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w czwartek, 14 maja, święto św.
Macieja, apostoła,

- w sobotę, 16 maja, uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.

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

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla 
tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten ka-
mień, który odrzucili budowniczowie, stał 
się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i 
skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni sło-
wu, upadają, do czego zresztą są prze-
znaczeni. Wy zaś jesteście wybranym ple-
mieniem, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem Bogu na własność 
przeznaczonym, abyście ogłaszali chwa-
lebne dzieła Tego, który was wezwał         
z ciemności do przedziwnego swojego 
światła.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 14, 6

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie.

EWANGELIA
J 14, 1-12

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

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
Jako ludzie jesteśmy istotami cielesno-

duchowymi, wszystko więc co poznajemy, 
poznajemy przy pomocy naszych zmysłów: 
wzroku, słuchu, dotyku... W ten sposób 
próbujemy też nieudolnie poznać i przed-
stawić Pana Boga. Bardzo dobrze widać to 
na przykładzie wyobrażeń Trójcy Świętej, 
gdzie Ojciec przestawiany jest często jako 
sędziwy starzec, a Duch Święty jako biała 
gołębica. Tymczasem te Osoby Trójcy są 
duchem czyli są niematerialne. Nie tylko 
niewidzialne dla naszych oczu, tak jak fale 
radiowe, ale w ogóle niematerialne. Nie da 
się ich zbadać czy zobaczyć przy pomocy 
jakiegoś urządzenia.

W dzisiejszej Ewangelii Apostoł Filip 
wyraża pragnienie chyba każdego czło-
wieka wierzącego: Panie, pokaż nam Ojca! 
I dostaje odpowiedź od Pana Jezusa: 
Filipie, kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 
Ojca (J 14,9). Nie ma innego sposobu 
zobaczenia Pana Boga jak wpatrywanie się 
Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg pokazał        
człowiekowi siebie, samemu stając się 
Bogiem-człowiekiem. Każdy czyn Jezusa, 
od uniżenia w przyjęciu natury ludzkiej 
podczas narodzin, przez wszystkie uzdro-
wienia i nauki, po śmierć na krzyżu i 
zmartwychwstanie, są ukazaniem nam 
prawdy jak kocha sam Bóg.

5.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się,
za pośrednictwem Maryi,
aby susza nie dotknęła

naszego kraju,
a ziemia wydała                                                     

obfite plony.

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

Codziennie godz. 19.00 
Przy Krzyżu  - Skrzyżowanie 

ulic: Wiertniczej i Obornickiej
Codziennie godz. 18.00 

Kapliczka - Rondo Vogla 

Po Nabożeństwie osoby, które za-
wierzyły się Jezusowi przez Maryję 
wg św. Ludwika Grignion de Mont-
fort, 13 maja 2016 r., przed Figurą 
MB Fatimskiej odnowią Akt Zawie-
rzenia. 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja 2020 roku

po Mszy św. o  godz. 18.00 
 14 maja 2020 roku, czwartek

godz. 18.00 Msza  Święta 
w intencji Bractwa 

Adoracyjnego

AAddoorraaccjjaa  
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSaakkrraammeennttuu  

ww  KKaapplliiccyy  śśww..  AAnnnnyy
we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  

ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  
w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00
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