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INTENCJE MSZALNE
od 23 do 29 maja 2022
PONIEDZIAŁEK (23 V 2022)
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
700
2) + Władysław Dyduła – int. od rodz. Szafran
3) + Zofia, Franciszek
730
+ Krystyna Dudar int. w dniu urodzin
1830 + Wacław Żaba – int. od Andrzeja Pałasza
WTOREK (24 V 2022) – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
Dziękczynna z prośba o bł. Boże i zdrowie dla Grażyny i Zbigniewa
700
z okazji 40 ślubu i dla ich rodziny
730
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
1830 ++ Maria, Alfreda, Marcin, Tadeusz
ŚRODA (25 V 2022)
1) O zdrowie duszy i ciała dla syna Aleksandra i bł. Boże dla rodziny
700
2) + Jan Mika
730
+ Maria Kamińska – int. od koleżanek z Apteki Darów
1830 + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
CZWARTEK (26 V 2022) – Wspomnienie św. Filipa Neri
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
700
2) ++ Zofia, Jadwiga, Barbara
730
+ Stefan w 16 r. śm.
1830 + Piotr w 1 r. śm.
PIĄTEK (27 V 2022) – Wspomnienie św. Pawła VI
1) + Władysław Dyduła – int. od Barbary i Edwarda Dziubany
00
7
2) ++ Janina, Andrzej Borowiczowie
3) + Maria Kasprzyk – int. od Grażyny i Zbigniewa Malczyków
730
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
30
18
++ Anna, Marian Leszko, Ryszard Bąk
SOBOTA (28 V 2022) – Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Kuby Kozuba w 1 r. urodzin
700
2) + Jan Mika
730
++ Zbigniew w 7 r. śm., bracia Andrzej i Jerzy
1830 + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (29 V 2022)
730
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
900
+ Wacław Żaba – int. od Andrzeja Pałasza
30
10
Dziękczynna z prośba o bł. Boże i zdrowie dla Jacka w 15 r. urodzin
Dziękczynna za łaski Boże w mijającym roku szkolnym, z prośbą o pomyślny
00
12
wybór dalszego etapu nauki – int. od dziadków dla wnuków
1315
++ Marianna, Jan Kępińscy
1700 + Władysław Kowalski
1830 Za parafian
2000 + Irena Niemiec – int. od Ewy
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EWANGELIA – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA/ J 14, 23-29/
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje
słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie».

ROZWAŻANIE
Dzisiejsza Ewangelia ujawnia nam zupełnie nową perspektywę.
Nowe, piękne i rewolucyjne powołanie człowieka: oto możemy stać się
domem Boga. Miejscem, w którym zamieszka, Jego schronieniem. Ojciec
mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Czy
Bóg potrzebuje schronienia? Czy potrzebuje dachu nad głową? Takie
wyobrażenie miałoby w sobie coś pogańskiego. Nie jest przecież wydany
na łaskę żywiołów, nie jest jak statuy z drewna lub złota, które może
zniszczyć deszcz i wiatr. Jest jednak bezdomny. Potrzebuje schronienia.
Potrzebuje miłości. Jest wydany na łaskę człowieka – tak się uniżył, z
miłości. Nieustannie prosi o miejsce w naszym życiu, o miejsce w naszym
sercu, o miejsce w naszej duszy. Wszechmocny Bóg, który zdecydował się
na bezdomność, jeśli nie udzielimy mu miejsca w sobie.

PRZYKAZANIE V – NIE ZABIJAJ cz. 1
Dlaczego nie można odbierać życia ani samemu sobie, ani innym?
Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Poza przypadkiem uprawnionej obrony
i sytuacjami zagrożenia życia żadnemu człowiekowi nie wolno zabić drugiej
osoby. Odebranie życia jest wykroczeniem przeciwko Bogu. Ludzkie życie
jest święte tzn.: należy do Boga, jest Jego własnością. Nawet nasze własne
życie jest nam tylko powierzone. Sam Bóg obdarzył nas życiem i tylko On
może je znowu odebrać. W Księdze Wyjścia powiedziano dosłownie: „Nie
popełniaj morderstwa!" (Wj 20, 13). Zakazane są zabójstwo i współudział w
morderstwie. Zakazane jest zabijanie w czasie wojny. Zakazane jest
usuwanie życia poczętego. Zakazane jest samobójstwo, samookaleczenie lub
autodestrukcja. Zakazana jest eutanazja, czyli zabijanie ludzi kalekich,
chorych i umierających. Obecnie zakaz zabijania omijany jest często przy
pomocy pozornie humanitarnych argumentów. Ale ani eutanazja, ani
aborcja nie są humanitarnymi rozwiązaniami. W tych kwestiach Kościół
wypowiada się bardzo jasno. Zawsze ten, kto uczestniczy w aborcji, zmusza
do niej drugiego lub mu ją doradza, jest, podobnie jak w przypadku innych
wykroczeń przeciwko życiu, automatycznie ekskomunikowany. Gdy
samobójstwo popełnia człowiek chory psychicznie, odpowiedzialność za ten
czyn jest nierzadko ograniczona lub - co zdarza się bardzo często - jest
całkowicie zniesiona. Kto czynnie napada na życie drugiego, powinien i musi
być powstrzymany, nawet gdyby wiązało się z tym zabicie samego
napastnika. Obrona konieczna jest nie tylko prawem, ale jest wręcz
obowiązkiem tego, kto bierze odpowiedzialność za życie innych. W
przypadku obrony koniecznej nie powinno się jednak posługiwać
nieadekwatnymi lub okrutnymi środkami.
Kościół opowiada się przeciwko karze śmierci, ponieważ jest „zarówno
potworna, jak też niekonieczna" (Jan Paweł II, St. Louis, 27.01.1999 r.). Każde
suwerenne państwo ma również ze swej istoty prawo wymierzać stosowne
kary. W Evangelium vitae Jan Paweł II nie mówi, że wykonywanie kary
śmierci pod każdym względem jest nie do przyjęcia i jest nielegalne.
Odebranie życia przestępcy jest środkiem nadzwyczajnym, po który państwo
powinno sięgać wyłącznie „w przypadkach absolutnej konieczności". Taka
konieczność zachodzi wtedy, gdy nie można w inny sposób ochronić
społeczeństwa, jak tylko poprzez zabicie winowajcy. Ale takie przypadki,
mówi papież, „są bardzo sporadyczne, jeśli w ogóle istnieją".
OGŁOSZENIA NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCY
1. Dziś w Lyonie beatyfikacja Sługi Bożej, Pauliny Jaricot, Założycielki
Żywego Różańca. Róże różańcowe podziękują za dar beatyfikacji przez

cztery najbliższe środy odmawianiem czterech części różańca św. o godz.
17.15.
2. W naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 10.30 podziękowanie
za rok pobożności eucharystycznej uczniów klas IV SP.
3. We wtorek wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych, w
czwartek wspomnienie św. Filipa Nereusza i Dzień Matki. W sobotę
święcenia prezbiteratu w Katedrze na Wawelu. W najbliższą niedzielę
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
4. Nabożeństwa majowe w kościele codziennie o 18.00. W
poniedziałek, wtorek i środę połączone z modlitwą o urodzaje i za kraje
głodujące. Po błogosławieństwie IHS w kościele przejdziemy w procesji do
krzyża misyjnego i odmówimy stosowne modlitwy. Bardzo dziękujemy
pielęgnującym zielone otoczenie naszego kościoła. Przy kapliczce przy ul.
Filtrowej majówki śpiewane w każdy dzień powszedni maja o godz. 20.00
5.
Dziękujemy
rodzicom
dzieci
pierwszokomunijnych,
spowiednikom, nauczycielom, wychowawcom i katechetom, zwłaszcza ks.
Kacprowi Nawrotowi za przygotowanie ich do pierwszego pełnego
uczestnictwa we Mszy św. Dziękujemy zaangażowanym w liturgię,
rejestrującym ją, dekorującym i sprzątającym kościół.
Rodzicom dzieci dziękujemy za dar ołtarza, w wysokości 600 PLN,
który sfinansuje w części zakup nowego ornatu.
Rodziny dzieci pierwszokomunijnych zachęcamy do udziału w
niedzielnej Mszy św., w codziennym nabożeństwie majowym o 18.00, jak
również do rozpoczęcia praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca od czerwca
br. o czym będziemy jeszcze przypominać. Chłopców zapraszamy do
włączenia się w grono ministrantów.
Dziękujemy wiernym za udział w Drodze Światła i w nowennie przed
beatyfikacją bł. Pauliny Jaricot.
6. Na pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę 4 czerwca zapisały
się do tej pory 22 osoby. Chętnych (nie tylko róże) do udziału w
ogólnopolskim dziękczynieniu za beatyfikację bł. Pauliny zapraszamy do
zapisania w zakrystii lub w kancelarii w godzinach urzędowania.
7. W środę 9. rocznica święceń kapłańskich ks. Kacpra Nawrota, w
poniedziałek, 30 maja 13. rocznica święceń ks. Tomasza Skotnicznego, we
wtorek, 31 maja 8. rocznica święceń ks. Wojciecha Matygi. Pamiętajmy o
duszpasterzach we wspólnej i prywatnej modlitwie.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Satułę. W Jej
intencji i za wszystkie ofiary wojny: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

