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W dzisiejszym tekście Ewan-
gelii Jezus rozmawia z apostołami 
bardzo otwarcie o trudnych i nie-
zrozumiałych dla nich sprawach. 
Rozpoczyna tę rozmowę słowami: 

„Niech się nie trwoży serce wasze”. 
Postaraj się wyciszyć i otworzyć 
swoje serce na to, co mówi Jezus. 
Może któreś z Jego słów szczegól-
nie cię poruszy?

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Niech się nie trwoży 

serce wasze. Wierzycie w Boga? 
I we Mnie wierzcie! W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygo-
tować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja je-
stem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. 
Odezwał się do Niego Tomasz: 
„Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?” Od-
powiedział mu Jezus: „Ja jestem 

drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tyl-
ko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. 
Ale teraz już Go znacie i zobaczyli-
ście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, 
pokaż nam Ojca, a to nam wy-
starczy”. 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 przynaj-
mniej ze względu na same dzieła! 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, któ-
rych Ja dokonuję, a nawet większe 
od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

Mieszkanie to miejsce, z któ-
rego codziennie wychodzisz do 
pracy, szkoły, na uczelnię czy do 
innych, codziennych zajęć. Ale 
też miejsce, do którego powracasz. 
Na ile jest ono dla ciebie ważne? 
Czy jest to miejsce, do które-
go wracasz z radością, nadzieją 
na odpoczynek, czy też z obawą 
przed tym, co w nim zastaniesz? 
Jezus zapewnia, że w domu Ojca 
jest miejsce dla każdego. Kiedy 
nadejdzie czas, On sam przygotu-
je je dla ciebie i będzie tam na cie-
bie czekał. 

Jezus mówi o sobie, że jest 
drogą, prawdą i życiem. To słowa 

– drogowskazy. Jasno wyznacza-
ją kierunek życia. Aby dojść do 
domu Ojca, trzeba być z Jezusem 
w każdej chwili. To On pokazuje, 
co jest „warte zachodu”, jakich 
dokonywać wyborów, by życie 
było prawdziwe. On sam jest po-
karmem, który daje siły, by w tej 
drodze wytrwać. Jak reagujesz 
na słowa Jezusa?

Słowa Jezusa nie są łatwe, apo-
stołowie ich nie rozumieli. Ale 
i dla nas, ludzi żyjących ponad 
dwadzieścia wieków później, sło-
wa te są bardzo trudne. Być może 
i ty chcesz wszystko zrozumieć, 
wyjaśnić i masz problem z przy-
jęciem słów Jezusa, bo wymagają 
one zawierzenia, przyjęcia ich 
sercem. Słuchając słów Ewangelii, 
jeszcze raz zwróć uwagę na te sło-
wa Zbawiciela, które są dla ciebie 
szczególnie trudne do przyjęcia.

Na koniec podziękuj Jezusowi 
za to wszystko, czego doświad-
czyłeś w czasie  modlitwy. 

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana 
J 14,1–12



1. W środę, 13 maja, w liturgii wspominać będzie-
my Matkę Bożą Fatimską. Jest to również dzień 
39. rocznicy zamachu na św. Jana Pawła II, który 
dokonany został na placu św. Piotra w Watykanie, 
przez tureckiego terrorystę Ali Agcę. Za kilka dni, 
na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek 
18 maja, przypadają 100. urodziny naszego Wiel-
kiego Rodaka. Mając przed oczami wydarzenia 
z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego świę-
te życie i na jego wzór starajmy się żyć w pełnej 
komunii z Panem Bogiem. Naszej najlepszej Mat-
ce – Maryi całkowicie zawierzmy swoje rodziny 
i wszystkie osobiste, codzienne sprawy. Zapra-
szamy na środową Nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy oraz na wieczorną Eucharystię 
o godz. 18.00.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które od-
prawiamy w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
18.00, a  w niedziele - o godz. 7.15 (zamiast godzi-
nek do Najświętszej Maryi Panny). Serdecznie za-
chęcamy do udziału w tym modlitewnym uwiel-
bieniu Matki naszego Pana i naszej.

3. Staraniem Bractwa Krzyża Świętego, działają-
cego przy naszej parafii, zostały wydrukowane 
obrazki, na których znajdziemy życiorysy oraz 
modlitwy do świętych i błogosławionych, czczo-
nych w relikwiach znajdujących się w naszym 
kościele. Od pewnego czasu możemy przez cały 
dzień adorować Najświętszy Sakrament, który 
codziennie jest wystawiany na prezbiterium. To 
jednocześnie dobra okazja, aby swoje modlitwy 
dziękczynienia, uwielbienia, przebłagania i proś-

by zanosić przed Tron Pana za wstawiennictwem 
Świętych i Błogosławionych. 

4. Przypominamy, że ze względu na pandemię 
i związane z nią ograniczenia, tegoroczne uro-
czystości Pierwszej Komunii św. odbędą się 
(prawdopodobnie) w pierwszą, drugą i trzecią 
niedzielę września. Pracownia krawiecka, któ-
ra przygotowuje zamówione habity, przekaże je 
30 maja. Dodatkowo jeszcze o tym przypomnimy 
i określimy harmonogram odbioru tych strojów. 
Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomu-
nijnych odbędzie się w kolejne niedziele: 17, 24 
i 31, maja po Mszy św. o godz. 12.45, (tj. ok. godz. 
13.30). Wszystkich parafian prosimy, aby swoimi 
serdecznymi modlitwami otoczyli dzieci przystę-
pujące do pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz 
ich rodziców i bliskich.

5. Z głębi serca dziękujemy wszystkim tym osobom, 
które modlitwą i ofiarą wspierają potrzeby naszej 
parafii. Składamy za to serdeczne Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Jezus, uczniów swoich
po Zmartwychpowstaniu,
uspokajał i mówił
o bliskim rozstaniu. 
Wierzcie w Boga - mówił
i we Mnie też wierzcie,
a serca swoje 
w karby dzisiaj weźcie.
Bo w domu Ojca Mego
mieszkań jest wiele
i dla was będą gotowe,
drodzy przyjaciele.
Przygotować  wam miejsce
idę swoją drogą.
Kiedy znów powrócę,
zabiorę was z Sobą.
A znacie przecież drogę
tam, dokąd Ja idę.
„Jak mamy znać drogę?
Nie wiemy, gdzie idziesz”.
Jezus uczniom odpowie:

„Ja Jestem drogą, prawdą i ży-
ciem
Ponieważ Mnie znacie,
to Ojca ujrzycie.
„Panie, pokaż nam Ojca”
Filip Go poprosił.
„Czyżbyś Mnie nie znał?
Czyś ze Mną nie chodził?
Jeśli ktoś zna Mnie,
zna i Ojca Mego.
To, co wam dziś mówię,
- mówię to od Niego.
Ja Jestem w Ojcu,
a Ojciec jest we Mnie.
Kto we Mnie uwierzy, 
ten do Nieba sięgnie.
Jeśli nie wierzycie,
to wierzcie w te dzieła,
których dokonałem
w imię Stworzyciela.
Wielkich dzieł dokonać

wy również możecie,
jeśli w imię Moje
czynić je będziecie”.
Choć wstrząsnął uczniami
mówiąc, że odchodzi
to dał im wskazówki
by wieść tę „osłodzić”.
Wskazał więc im drogę,
którą muszą kroczyć.
Jego naśladując,
nie mogą z niej zboczyć.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

INTENCJE MSZALNE

Patroni tygodnia
• 14 V – św. Maciej Apostoł (†około 50, według 

innych - †80), jeden z pierwszych uczniów 
Jezusa, wybrany został przez Apostołów do 
ich grona, na miejsce Judasza.

• 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), pre-
zbiter i męczennik, patron Polski, którego 
relikwie znajdują się w naszej świątyni.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

10 maja – niedziela 
V Niedziela Wielkanocna

7.30 + Jan Sobczyński – greg.
7.30 + Jan i Stanisława Duchnowscy.
8.15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i po-

trzebne łaski dla Natalii i Jakuba z okazji 3. rocznicy 
ślubu, a także dla ich dzieci - Alana i Antoniego.

9.00 + Danuta Oźlańska – greg.
9.00 + Henryk Jabłoński – w 10. rocznicę śmierci i jego 

rodzice.
9.45 Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i po-

trzebne łaski dla Jarosława Załęskiego.
10.30 + Stanisława(K), Józef, Marian i Stefan Miarowscy.
11.15 + Hanna i Halina oraz ich rodzice.
12.00 Za Parafian.
12.45 + Henryk Kozikowski – w 6. rocznicę śmierci.
16.00 + Jadwiga i Mieczysław Ratuszni – w 10. rocznicę 

śmierci.
17.30 + Janina Chrostowska – greg.
19.00 + Kazimierz – w 16. rocznicę śmierci i Zofia Trzaska.

11 maja – poniedziałek 
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Janina Chrostowska – greg.
7.00 + Jerzy Karpiński i Bronisława Kuczyńska.
7.00 + Kazimiera i Marian Wądołowscy.
7.00 + Kazimierz Perkowski – w 45. rocznicę śmierci.
18.00 + Danuta Oźlańska – greg.
18.00 + Władysława(K) i Ireneusz Klesińscy.
18.00 + Irena Michałowska, zmarli z rodzin Michałow-

skich i Malinowskich.

12 maja – wtorek
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Janina Chrostowska – greg.
7.00 + Mieczysław i Janina Karwowscy.
7.00 + Janina.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i po-

trzebne łaski dla Eli, jej męża i rodziny.
18.00 + Danuta Oźlańska – greg.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Aleksandry, 
z okazji 26. rocznicy urodzin i imienin.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i po-
trzebne łaski dla Huberta Tadaj z okazji urodzin.

13 maja – środa 
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Danuta Oźlańska – greg.
7.00 + Janina Chrostowska – greg.
7.00 + Jan Bagiński
7.00 + Kazimierz i Wacław Klejmont.
7.00 + Zbigniew Siwik – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Halina i Franciszek Piaścik; Stanisław i Piotr.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie dla Emilii
18.00  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

14 maja – czwartek 
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Janina Chrostowska – greg.
7.00 + Teresa, Andrzej, Danuta, Eugeniusz, Jan, Teresa 

i Jan Pruszko.
7.00 + Leszek Klej – intencja od sąsiadów.
7.00 + Bronisława i Stanisław Bałdyga.
7.00 + Jadwiga Brulińska – w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Danuta Oźlańska – greg.
18.00 + Irena – w 15. rocznicę śmierci; Jan i Teresa Miecz-

kowscy oraz zmarli z rodziny Wołczyńskich.
18.00 + Leszek Kłos – w 39. rocznicę śmierci.

15 maja - piątek
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Danuta Oźlańska – greg.
7.00 + Zofia Dębek.
7.00 + Czesław Bagiński.
7.00 + Jan Nieciecki.
7.00 + Janina Czesława Tomasik – intencja od uczestni-

ków pogrzebu.
18.00 + Janina Chrostowska – greg.
18.00 + Stanisław i Zofia.
18.00 + Władysław i Kazimiera Wilk.
18.00 + Jadwiga, Jan, Tadeusz, Michał i Aleksandra.

16 maja - sobota
7.00 + Jan Sobczyński – greg.
7.00 + Janina Chrostowska – greg.
7.00 + Aleksander Leoszewski – w 10. rocznicę śmierci.
7.00 + Jan, Genowefa, i Witold Terepko.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Szczepana, z okazji 7. rocznicy 
urodzin.

17.00  Ślub Anny Lewańskiej i Bartosza Karwowskiego.
18.00 + Danuta Oźlańska – greg.
18.00 + Mirosław i Wiesława Gumkowscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla córki Ewy, z okazji 39. rocznicy 
urodzin.

17 maja – niedziela
VI Niedziela Wielkanocna

7.30 + Jan Sobczyński – greg.
7.30 + Ks. Prał. Marian Filipkowski – w 8. rocznicę 

śmierci.
8.15 + Za dusze czyśćcowe.
9.00 + Danuta Oźlańska – greg.
9.00 + Zygmunt Sokołowski – w 3. rocznicę śmierci.
10.30 + Teresa i Edmund Karwowscy.
10.30 + Józef i Józefa Chrostowscy.
12.00 Za Parafian.
16.00 + Ewa Truszkowska – w 14. rocznicę śmierci.
17.30 + Janina Chrostowska – greg.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i po-

trzebne łaski dla Edyty, Ewy, Danuty i Adama oraz 
dla ich dzieci.

INTENCJE MSZALNE



Macierzyństwo: opłaca mi się, czy nie? Stać mnie 
na to, czy nie? Tak postawione pytania o macierzyń-
stwo czynią je jakimś źle pojętym marketingowym 
wyzwaniem, jedną ze ścieżek kobiecej kariery lub 
jej zaprzepaszczeniem, szansą lub stratą. A przecież 
macierzyństwo nie ogranicza się tylko do wymiaru 
ziemskiej ścieżki rozwoju, ma wymiar nadprzyrodzo-
ny, pozwala dotknąć tajemnicy miłości, wynika ściśle 
z Bożego planu, z Bożej wizji człowieka. Macierzyń-
stwo to niezwykły rodzaj miłości, która dzieli się sobą, 
to utulone dziecko, które czuje się spokojne i bezpiecz-
ne, to radość, satysfakcja, twórcze zmaganie z codzien-
nością, rozkwitanie w dawaniu.

Kiedy sięgniemy do feministycznej myśli na temat 
macierzyństwa, odnajdziemy w niej wiele stwierdzeń 
sprzecznych z chrześcijaństwem (a nawet z wynikami 
badań). Np. że jedne kobiety posiadają instynkt macie-
rzyński, a inne nie lub nawet, że on wcale nie istnieje 
– jest tylko wytworem kulturowym. Feministka Eliza-
beth Badinter stwierdziła, że miłość macierzyńska nie 
jest czymś naturalnym, lecz zależy od istotnej w danym 
okresie ideologii, określającej rolę kobiety. Jej zdaniem 
współcześnie, gdy dominują ideologie wolności i rów-
ności partnerów, macierzyństwo staje się wyborem, 
do którego kobieta ma prawo, tak samo jak ma prawo 
z niego zrezygnować. Dlatego promowane są metody 
zapobiegania ciąży, takie jak antykoncepcja i aborcja, 
a pojawiają się też postulaty dokonania rewolucji bio-
logicznej, polegającej na przeniesieniu reprodukowania 
gatunku ludzkiego do laboratoriów, gdzie kontrola nad 
poczęciem dziecka teoretycznie byłaby pełna.Katoli-
cyzm nie odbiera kobiecie wyboru, lecz wybór ten po-
winien zachodzić wcześniej niż chcą feministki: przede 
wszystkim wraz z wyborem drogi życiowej.

Macierzyństwo nie może być traktowane instru-
mentalnie. Choć wiąże się ono z trudem, często wiel-
kim, nie może być postrzegane tylko jako ciężar, z któ-

rego lepiej zrezygnować lub z którym trzeba się uporać 
– zrzucając z siebie obowiązki związane z wychowa-
niem. Dla dziecka niezwykle cenny jest poświęcany mu 
czas.Oczywiście równie ważne jak matki jest zaangażo-
wanie ojca, o czym pisał Jan Paweł II w liście „o godno-
ści i powołaniu kobiety”(„Mulierisdignitatem”):

<<Rodzicielstwo — chociaż należy do obojga — 
urzeczywistnia się o wiele bardziej w kobiecie, zwłasz-
cza w okresie prenatalnym. Kobieta też bezpośrednio 
„płaci” za to wspólne rodzicielstwo, które o wiele do-
słowniej pochłania energie jej ciała i duszy. Trzeba więc, 
aby mężczyzna był tego w pełni świadom, że w tym 
wspólnym ich rodzicielstwie  zaciąga on szczególny 
dług wobec kobiety.  Żaden program „równoupraw-
nienia” kobiet i mężczyzn nie jest gruntowny, jeśli 
tego nie uwzględnia w sposób zupełnie zasadniczy>>.

Specyfikę dzisiejszych czasów oddają słowa z tekstu 
Malwiny Bednarek „Macierzyństwo: błogosławień-
stwo czy przekleństwo”: <<Parafrazując słowa Anny 
Otffinowskiej, prezes fundacji „Rodzić po ludzku”, ma-
cierzyństwo staje się czymś trudnym, coraz trudniej-
szym. Kobiety kiedyś miały prostszy stosunek do ciąży 
i porodu, były mniej niepewne i zagubione. A teraz jest 
dokoła tego strasznie dużo zamętu. Macierzyństwo 
stało się trudnym zadaniem. Czymś, co się planuje, 
robi, wpisuje w CV, a nie czymś, co się po prostu dzieje 
w życiu. Gubi się zatem cała przyjemność i cały luz>>.

Matki zasługują dziś szczególnie na wielkie doce-
nienie ich roli, która stanowi tak ważny wkład w życie 
małego człowieka, a jednocześnie w oblicze ludzkości. 
Niech Maryja – najlepsza Matka – będzie wzorem ma-
cierzyństwa i kobiecości dla każdej z nas.

Agata Kłosek

Fałszywa definicja:
macierzyństwo to kulturowy stereotyp niezwiązany 
z naturą kobiety; kobieta powinna budować swoją 
władzę nad rozrodczością poprzez antykoncepcję i 
aborcję (pogląd zaczerpnięty z książek feministek)

Prawdziwa definicja:
macierzyństwo jest owocem zjednoczenia 
mężczyzny i kobiety, uczestnictwem w stwórczej 
mocy Boga, a także w Jego miłości, macierzyństwo 
jest szczególnym spotkaniem z tajemnicą życia, 
które dojrzewa w łonie kobiety (Jan Paweł II)

Ma cierz yńst wo

Ze słownika katolika


