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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  
 który nauczał, że życie w świecie oraz jakikolwiek rodzaj 

pracy nie stanowią żadnej przeszkody. Włoski oratorianin 

pojmował modlitwę jako życie w miłującej obecności Boga. 

By rozmowa z Nim była źródłem radości, pokoju, 

życiowego optymizmu, by nie zniechęcała, zalecał krótkie 

akty strzeliste, tzn. kilka słów skierowanych do Boga 

w różnych sytuacjach życiowych, wypowiadanych 

wielokrotnie nie tylko ustami, ale sercem pełnym pokory 

i skruchy. To dzięki tym cnotom tak przeżywana modlitwa 

stanie się źródłem wewnętrznej przemiany, której owocem 

będzie przezwyciężenie własnego egoizmu, odwrócenie się 

od siebie samego i całkowite, pełne ufności zawierzenie się 

Bogu oraz bezinteresowna i bezwarunkowa miłość 

bliźniego. Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy 

wiele przykładów aktów strzelistych. Zazwyczaj są to słowa 

prośby, wypowiadane przez ludzi, którzy zwracali się do 

Chrystusa w konkretnej potrzebie: „Jeśli chcesz, możesz 

mnie oczyścić” (Mk 1,40), „Przymnóż nam wiary” (Łk 

17,5), „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną» (Łk 

18,39), czy też słowa samego Jezusa umierającego na 

krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 

23,34), „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” 

(Łk 23,46).  

Również poszczególne słowa „Modlitwy Pańskiej”, 

„Pozdrowienia Anielskiego”, czy „Koronki do Miłosierdzia 

Bożego” np.: „ Ojcze nasz (...) bądź wola Twoja”, „Matko 

Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz (...)”, „ (...) miej 

miłosierdzie dla nas i świata całego”, powtarzane 

wielokrotnie w radości czy w smutku, dostosowane do 

rytmu naszej codzienności i do wielu sytuacji, czasami 

dramatycznych, których doświadczamy bądź których 

jesteśmy świadkami na naszych ulicach, dworcach 

i sklepowiskach, albo o których dowiadujemy się ze 

środków komunikacji społecznej, mogą się stać naszymi 

aktami strzelistymi. Można je łatwo powtarzać, rozumiejąc 

coraz lepiej znaczenie poszczególnych słów oraz 

doświadczając łaski coraz głębszego pokoju wewnętrznego, 

co zauważyła również współczesna psychoterapia, 

zwracając uwagę na uspokajający i leczniczy efekt 

powtarzania słów. Wobec tak pojmowanej i przeżywanej 

modlitwy nikt z zapracowanych Polaków nie może się 

usprawiedliwić brakiem czasu, a jedynie brakiem wiary, 

nadziei i miłości. 
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 dla nas dobre, chociaż pozornie może nam tak się to 

wydawać, np. dobra praca za granicą może stać się 

przyczyną zerwanej więzi małżeńskiej i rodzinnej. Jednak 

zawsze, mimo „niewysłuchanych modlitw” Bóg pragnie 

naszego szczęścia nie tylko wiecznego, ale również 

doczesnego. Pan Bóg patrzy dalej i lepiej, nie tylko 

w perspektywie doczesności, ale życia wiecznego, my 

widzimy drogę naszego życia tylko do najbliższego 

zakrętu... Brak modlitwy, jest często związany nie tyle 

z brakiem czasu, ale z brakiem wiary, nadziei i miłości. 

Coraz więcej zapracowanych Polaków już się nie modli, bo 

nie wierzy, że modlitwa jest czasem spotkania i dialogu 

z Bogiem. Zapracowani Polacy nie modlą się, bo nie mają 

nadziei na to, że Bóg poprzez modlitwę może im pomóc.  

 

Nie modlą się, bo nie miłują Boga i coraz częściej nie są 

w stanie miłować nawet tych, z którymi pracują bądź żyją 

pod jednym dachem. To prawda, że modlitwa nie zmieni 

świata, ale zmieni ludzi, ci natomiast mogą zmienić świat. 

Jednym z dowodów na to jest niezbyt odległa historia 

Ugandy przedstawiona w 2001 r. przez telewizję niemiecką 

w filmie „Uganda – die Geschichte einer nationalen 

Transformation”.  To niewielkie państwo w środkowej 

Afryce było wyniszczone przez wojnę domową (od 1979 r., 

w ciągu kilkunastu lat zginęło ok. 100 tys. ludzi), przez 

AIDS (25 % mieszkańców było zarażonych wirusem HIV; 

raport WHO przewidywał, że w 1997 r. wymrze 60% 

populacji Ugandy) i przez zapaść ekonomiczną (inflacja od 

300 do 1000%). By ocalić „umierającą” Ugandę miejscowi 

chrześcijanie powołali w 1995 r. Narodowy Front 

Modlitwy. Modlono się prawie wszędzie, w szkołach, 

szpitalach, biurach i bankach... i modlili się prawie 

wszyscy, duchowni i świeccy, nauczyciele i uczniowie, 

lekarze i chorzy, parlamentarzyści i biznesmeni, urzędnicy, 

robotnicy i rolnicy... Owocem wspólnej modlitwy była 

przemiana moralna, duchowa i ekonomiczna kraju. Coraz 

więcej ludzi porzucało niemoralny styl życia i przyjmowało 

chrzest, rezygnowano z poligamii, upadała instytucja 

czarowników, o połowę zmniejszyła się ilość osób 

zakażonych wirusem HIV, radykalnie poprawiła się 

sytuacja gospodarcza. Z pomocą zapracowanym 

i zabieganym Polakom śpieszy św. Filip Neri (1515-

1595), w modlitwie ani w osiągnięciu świętości. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

MODLITWA ZAPRACOWANYCH 

POLAKÓW… 

 
O Boże! Matko Boska! O Jezu! Rany Boskie!”. 

Słowa wypowiadane z wiarą i bez wiary, 

z miłością, ale także bez miłości, z nadzieją czy też 

bez żadnej nadziei, w różnych sytuacjach życia, 

czasami przeplatane kuchenną łaciną, świadczą 

o tym, że zapracowani Polacy, mimo braku czasu 

na modlitwę, spontanicznie, bez głębszej 

wrażliwości duchowej, a czasami w mistycznym 

uniesieniu, żyjąc na ziemi, próbują nawiązać 

kontakt z Niebem, zazwyczaj wzywając pomocy 

Boga w chwilach trudności, kryzysu bądź 

cierpienia, zgodnie z naszym polskim 

powiedzeniem: „Jak trwoga, to do Boga”. 
Modląc się w drodze do pracy i do domu, 

w pośpiechu i z roztargnieniem, w ciszy serca i 

w chaosie codziennego zabiegania, w zatłoczonym, 

„pachnącym” potem i benzyną autobusie lub 

w prywatnym samochodzie, stwarzającym pozorne 

poczucie wolności i niezależności, przyznają się 

przed Bogiem do swej ludzkiej niemocy 

i bezradności. Jak przeżyć kolejny kryzys? Wydawać, 

by się mogło, że nie powinien on stanowić żadnego 

wyzwania, wszak w naszej nie tak odległej historii 

przeżyliśmy ich wiele. A jednak cisną się na usta 

słowa kolejnej modlitwy: „Chryste pomóż, nie stracić 

pracy i męża, który jutro wyjeżdża za chlebem!”, 

„Panie, ocal moje wnuki, których pragnienia, 

potrzeby i wymagania przerażają mnie bardziej, 

aniżeli widmo nadchodzącej biedy!”, „Boże Ojcze, 

oto my Twoje dzieci, „eurosieroty”, które nie chcą już 

pieniędzy, ale miłości naszych rodziców!” 

Zapracowani Polacy z trudem znajdują czas na 

modlitwę w ciszy domowego pokoju, w samotności 

bądź z najbliższymi. Niestety wielu z nich zapomina, 

o tym, że nic ich tak nie zjednoczy ze sobą jak 

modlitwa, pełna wiary, nadziei i miłości, serce przy 

sercu, twarzą w twarz ze sobą i z Bogiem, który 

wszystko wie i wszystko może. To prawda, że Pan 

Bóg nie zawsze spełnia nasze pragnienia i potrzeby, 

gdyż doskonale wie, że nie wszystkie z nich będą  

 

 

 

Wielkość miłości Boga polega na tym, że nie stawia On żadnych warunków osobie, którą kocha. W naszym ludzkim sposobie kochania 

jesteśmy przyzwyczajeni do stawiania warunków w miłości, które ograniczają nas i są powodem naszych wzajemnych manipulacji. “Jeżeli 

mnie kochasz, winieneś…” – takie rozumowanie wydaje się nam słuszne. Warunki stawiane w miłości obnażają nasz egoizm. Okazuje się, że 

nie chodzi nam o osobę, którą kochamy, ale o siebie. Bóg natomiast kocha człowieka miłością czystą, bez cienia egoizmu; On nie stawia 

żadnych warunków – Jego miłość jest bezwarunkowa. 

Kiedy człowiek przyjmuje tę bezinteresowną miłość Boga, wówczas ona dotyka w nim tego, co jest najbardziej intymne. Św. Augustyn 

stwierdza, że Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie. Miłość Boga do człowieka dociera do samego fundamentu istnienia. 

W pewnej modlitwie muzułmańskiej Bóg pyta człowieka: “Czy nie wiesz, że jestem ci bliższy niż uderzenie twego serca?”. 

Bóg nie kocha człowieka za to, kim jest, ale tylko dlatego, że jest. Jego miłość to czysty dar, ona nie oczekuje niczego. Akceptuje człowieka 

w jego aktualnej rzeczywistości ze wszystkimi ograniczeniami, słabościami, zranieniami. Miłość Boga do człowieka posiada charakter 

stwórczy. Jeżeli miłość człowieka do człowieka wyzwala w nim to, co najlepsze, to miłość Boga stwarza człowieka. Miłość Boga pozostaje 

w życiu człowieka bardziej zasadnicza niż samo jego istnienie. Ona pozostaje pierwsza, bo stanowi źródło istnienia. Stworzenie człowieka jest 

świadectwem nieskończonej miłości Boga, dowodem na to, że swoimi korzeniami człowiek tkwi w Bogu. Od początku Bóg tak pragnął 

człowieka, że to pragnienie stało się faktem i człowiek zaczął istnieć. Każdy człowiek był przez Boga ukochany – zaakceptowany, zanim zaczął 

istnieć. 

 

15  oraz 21 Maja  w naszej parafii 
rozpoczęły się Uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej. Naszych najmłodszych 
parafian otoczmy  naszymi gorącymi 
modlitwami, aby Ciałem Pańskim 
posilali się  jak najczęściej. 
Poszczególne tygodnie dla dzieci będą 
tzw. BIAŁYM TYGODNIEM. Zapraszamy 
do uczestnictwa  w nabożeństwie 
majowym i Mszy św. o godz. 18.00.  
 

Wielu łask Bożych z tej okazji naszym 

najmłodszym parafianom życzą dusz- 

pasterze oraz siostry ZSJM 

                            

SZCZĘŚĆ BOŻE… 
 
 

 

 

OWOCE PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ.. 
 
Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem 

przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem 

Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, 

a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak 

Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 

przeze Mnie" (J 6, 57). Jezus powiedział: „Ja jestem (…) życiem”. W Komunii św. 

przyjmujemy więc życie! ODNAWIA SIĘ NASZ WEWNĘTRZNY ŚWIAT DUCHA, 

nasze sanktuarium! Nasz świat duchowy zaczyna żyć! Bo „Jeżeli nie będziecie jedli 

Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 

6,53). W Dzienniczku św. Faustyny czytamy, że gdyby aniołowie mogli zazdrościć, to 

zazdrościli by nam dwóch rzeczy: cierpienia i Komunii św. Św. Faustyna pisze: „Widzę 

się tak słaba, że gdyby nie Komunia święta, upadałabym ustawicznie; jedno mnie tylko 

trzyma, to jest Komunia święta, z niej czerpię siłę, w niej moja moc. Lękam się życia, 

[jeśli] w którym dniu nie mam Komunii świętej. Sama siebie się lękam. Jezus utajony 

w Hostii jest mi wszystkim. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło; tu w 

chwilach udręki szukam ukojenia. Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie 

miała w sercu Eucharystii”. (Dzienniczek, 1037) 
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SŁOWO BOŻE 
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ŚWIĘCI O KOMUNII ŚWIĘTEJ 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.05                                                        

7
30

 + Katarzyna Czyż (27.r. śm), ++ Czyż, Jarych                                          

9
00

 + Cecylia Piatkowska (9r. śm), Tadeusz (5r. śm), + 

Tadeusz             11
00

 Za parafian                                                                                                     

13
00

 + Stanisława, Jan Żarek, Wiktoria Maniecka, Marianna, 

Jan Krupa                                                                                          

13
00  

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ                         

18
00

 + Wacław, Henryk, Waleria, Andrzej Boroń, Zofia, 

Ludwig Kałuża 

9
00

 NAWROCKO + Danuta Mieczkowska  

10
15

 DALSZE + + Magierka, Tabaczuk, Romaniuk 

11
30

 WIERZBÓWEK + Konrad Neuman, Zofia Heda, 

Przemysław Heda 
PONIEDZIAŁEK – 23.05                                                                              

8
00

 W int. dzieci Witolda o łaskę wiary                                                                     

18
00 

 + Wanda Kędzierska (2r. sm),                                                                                  

18
00

+ Piotr  Miodoński (z racji pogrzebu w Żywcu) 

WTOREK  – 24.05 – NMP WSPOŻYCIELKI 

WIERNYCH        8
00

  W int. Joanny i Patryka z prośbą o 

Boże błogosławieństwo 18
00

  W int. S. Triona w 50 r. 

urodzin o potrzebne łaski na misjach 

ŚRODA – 25.05                                                                                                    

8
00

 W 23r. urodzin Natalii z prośbą o dobrego lekarza w 

chorobie, pomoc w ukończeniu studiów, o uregulowanie 

spraw narzeczeńskich                                                                                                          

18
00

 + Jan Nowaczewski (1r. śm) 

CZWARTEK – 26.05 – DZIEŃ MATKI – ŚW. FILIPA                               

8
00

 W int. Wspólnoty KWC                                                                         

18
00 

+ Maria Przybycień (z okazji Dnia Matki) 

PIĄTEK  - 27.05                                                                                             

8
00

 + Bożena Malinowska (od firmy Sacrum)                                              

17
00

 NAWROCKO + Julian, Zofia, Franciszek, 

Władysława, Józef, Jan Ryszawy, Irena Watral, Jan, Leszek, 

Barbara Urban, Kazimierz Milczewski, Małgorzata 

Milczewska                                                                                                               

18
00

 W pewnej int. 

SOBOTA -28.05                                                                                                           

8
00

 + Danuta Kowalska (30 dz.pp)                                                                           

18
00

 ++ cierpiących w Czyśćcu  

 

 

 

 

(J14,23-29) 

 

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". 

 

Refleksja … Miłość, która jest motywem przewodnim 

pism św. Jana, ma wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus 

przedstawia nam kilka z nich. Posłuszeństwo. Jest ono 

bardzo ważnym dowodem miłości. To ono otwiera drogę 

do poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. 

Człowiek posłuszny Bożej nauce otwiera dla Niego 

swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu. Pamięć. 

Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć 

pielęgnować. Miłość Jezusa to przechowywanie Jego 

nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo 

pamiętanie, ale także o próbę ciągłego zrozumienia tego, 

co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest Duch 

Święty. Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem 

pełnym pokoju. Sam pokój to nie tyle nieobecność 

problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. 

To pokój inny niż ten, którego szukamy na świecie. On 
także jest owocem miłości. 
 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 29.05                                           

7
30

 + Aniela Sztuka                                                                                            

9
00

 + Krzysztof Goncik (2r. śm), + Genowefa, Stefan, Maria, 

Zygmunt                                                                                                              

11
00

 Za parafian                                                                                        

13
00

 + Ryszard Zborowski (6r. sm), Danuta, ++ Zborowskich                     

18
00

 + Roman Połubok (30 dz.pp) 

9
00

 NAWROCKO + Marianna Harasim, Antonii, Karolina 

Pieciula, Marian 

10
15

 DALSZE + Józefa, Irena, Józef, Jan Zieńkowscy 

11
30

 WIERZBÓWEK int. wolna 

 

 

 
 

 

 

 

Św. Jan Vianney  mówił: „Nie ma nic tak wielkiego jak 

Eucharystia! Połóżcie wszystkie dobre czyny świata 

naprzeciw dobrze przyjętej Komunii św.: będą one jak 
ziarnko piasku wobec góry”. 

Św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia 

pisze: "Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie 

potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie 

wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej 

pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii 

otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które 

nastąpi na końcu świata: Kto spożywa moje Ciało i pije moją 

Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszą w dniu 

ostatecznym (J 6, 54). Ta gwarancja przyszłego 

zmartwychwstania wypływa z faktu, że Ciało Syna Bożego, 

pozostawione jako pokarm, jest chwalebnym Ciałem 

Zmartwychwstałego. W Eucharystii - żeby tak powiedzieć - 

staje się dostępna «tajemnica» zmartwychwstania. Dlatego 

też słusznie św. Ignacy Antiocheński określał Chleb 

eucharystyczny jako lekarstwo nieśmiertelności, antidotum 

na śmierć (EE 18). 

Bł. Honorat Koźmiński, wielki czciciel Eucharystii pisze: 

„Chcesz wiedzieć, jaki jest skutek tego zjednoczenia? Jest 

nim powolne przemienianie się w Jezusa Chrystusa, bo 

jeżeli kropla wody drąży kamień, czegóż nie uczyni Pan 

Jezus w Komunii św., choćby serce przyjmującego było 

kamienne, często łącząc się z nim”. Wiemy, że Msza św. 

jest Ofiarą Chrystusa uobecniającą się na sposób 

bezkrwawy podczas Przeistoczenia na słowa 

kapłana. „Wartość jednej Mszy św. jest taka, jak śmierć 

Chrystusa na Krzyżu” – mówi św. Tomasz z Akwinu. Jezus 

udziela nam łask i swoich zasług poprzez Ofiarę Mszy 

św. Istotą więc Mszy św. jest uobecnienie Ofiary krzyża na 

sposób bezkrwawy. Jednak z tej miłości Chrystus z Ofiary 

czyni ucztę ofiarną, dając siebie w Komunii 

św. Błogosławione kapłańskie ręce, przez które 

otrzymujemy ten dar niepojęty!  

Z ogłoszeń parafialnych 
 
Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy rocznicę 
Pierwszej Komunii Św. , a dla dzieci, które wczoraj 
przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. rozpoczął się BIAŁY 
TYDZIEŃ.   

Z inspiracji Stolicy Apostolskiej już po raz czwarty wśród 
katolików na całym świecie w dniach 22-29 maja 2022 
obchodzony jest Tydzień „Laudato si” pod hasłem  
“Słuchając i idąc razem.” To zaproszenie skierowane do 
wiernych, by wsłuchać się w nauczanie Kościoła, wyrażone 
w encyklice „Laudato si” papieża Franciszka, by spojrzeć 
na otaczający nas świat, ludzi i całe Boże stworzenie                        
z większą wrażliwością oraz by w wierze znaleźć 
motywację do zaangażowania i troski o nasz wspólny dom.  

W czwartek 26 maja br. (dawne Wniebowstąpienie) 
obchodzić będziemy DZIEŃ MATKI. Zapraszamy 
wszystkie mamy na nabożeństwo majowe i Mszę św. Tego 
dnia rozpoczniemy także  Nowennę przygotowującą do 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oraz odnowienia 
darów Ducha Świętego. Na Mszę św. zapraszamy także 
wszystkie wspólnoty parafii: siostry zakonne, Żywy 
Różaniec, Różaniec Rodziców za dzieci, ministrantów i ich 
rodziców, szafarzy nadzwyczajnych, Instytut i bractwo bł. 
Michała Sopoćki, wolontariuszy hospicjum domowego, 
młodzież, która przyjęła w tym roku bierzmowanie i dzieci 
pierwszokomunijne.   

Tegoroczne Archidiecezjalne Dni Młodych odbędą się                     
w  Chojnie w dniach od 16 do 18 czerwca. Młodzież 
zapraszamy do udziału. Więcej informacji w naszej 
gazetce  i u ks. Pawła.  

Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę, ofiary 
złożone na potrzeby parafii,  a także za zwyczajną ludzką 
życzliwość. Dziękujemy za udział w  pokutnej procesji 
różańcowej za Polskę. Rodzicom dzieci 
pierwszokomunijnych, rocznicowych i nowożeńcom za 
wystrój kościoła.  Bóg zapłać.  

Parafianom, gościom i pielgrzymom  życzymy wielu łask 
od Pana Jezusa Miłosiernego, zdrowia, pogody ducha                         
i błogosławionej dobrej niedzieli.  Szczęść Boże ! 

 

 

PARAFIALNE WAKACJE  2022   

 

 

W dniach 31.07.- 6.08. parafia organizuje 
wypoczynek  dla dzieci i młodzieży                      
w górach w Zakopanem. Zapisy u ks. Pawła. 
Koszt 600 zł.  

 

 

               

               ZAPRASZAMY ! 


