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Prawidło tygodnia:
„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego
miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej
chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela
mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku.”
- św. Jan Paweł II
18 maja 1920 - 18 maja 2020
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

CZYTANIE I
Dz 8, 5-8. 14-17
Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu
bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu
też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość
zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się,
że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli
i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z
nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy
więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
*
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są
Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj
śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął
mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

CZYTANIE II
1 P 3, 15-18
Znaczenie śmierci Chrystusa
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie
czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w
Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

EWANGELIA
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da
wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje,
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rozważanie
Zapowiedź Ducha Świętego dla Apostołów
17 maja
Bóg przyjąwszy naszą naturę, wszystko odtąd czyni, aby uczynić
nas „bogami” / Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba /
Ze Stanu Arcansas w Ameryce otrzymałem takie życzenia: „Ale Wielkanoc to nadzieja, więc w duchu nadziei przesyłamy Tobie również najlepsze
życzenia zdrowia i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana”. „Duch Święty nazwany jest Parakletos, Pocieszyciel. Znaczy obrońca, opiekun, ktoś, kto jest wezwany do pomocy, aby
być obok. Skoro Jezus mówi o konieczności zesłania nam Parakleta, to tym
samym wskazuje na to, że egzystencja chrześcijanina będzie poddawana systematycznym atakom ze strony świata, ze strony różnych sił. Świat w ujęciu
ewangelisty Jana oznacza ludzi świadomie odrzucających słowa i wskazówki
Jezusa” / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe jest słowo Boże, 2007, s. 157 /.
Byłem na Mszy Świętej na Placu w Warszawie, którą odprawiał Papież Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty do Polski. Pamiętamy Jego słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.” To
jest modlitwa i dzisiejszej niedzieli. Co możemy wszyscy zrobić u progu trzeciego tysiąclecia, że chrześcijaństwo stanie żywe i mocne? Najprostszą droga
jest modlitwa” / R. Cantalamessa, Rozgłaszajcie na dachach, 1998, s.
129 /. W roku 1967 fenomen znany jako Odnowa charyzmatyczna i Odnowa
w Duchu Świętym rozszerzył się na cały świat. Ogarnął miliony katolików,
którzy w tym odkryli nową miłość do Jezusa Chrystusa. Papież Paweł VI w
1975 roku powiedział, że stanowi on szansę dla Kościoła. W 1985 r. Jan Paweł II potwierdził te opinię. Oblicza się, że z tym doświadczeniem zetknęło
się 80 milionów osób. Dziś mówi się, że wszyscy chrześcijanie powinni przystąpić do Odnowy charyzmatycznej. W najbliższy piątek, 22 maja rozpoczy-

-na się w Kościele Nowenna, czyli modlitwy przez 9 dni, do Ducha Świętego.
Mowa pożegnalna Jezusa zawarta w uroczystym opisie Ostatniej Wieczerzy jest pierwszym i podstawowym źródłem biblijnej pneumatologii - dyscypliny teologicznej dotyczącej Ducha Świętego. Chrystus mówi o Nim jako o
Paraklecie. Nazywa go Duchem Prawdy, po odejściu Chrystusa będzie utrzymywał wśród uczniów tę samą Prawdę, która Chrystus jest i którą głosi.
Trwanie w prawdzie jest sprawą zasadniczą dla Apostołów i dla uczniów
Chrystusa. Ta prawda zawiera się w Ewangelii.
Duch Prawdy oznajmi wam rzeczy przyszłe. Ma być przewodnikiem.
Światłem ducha ludzkiego. Jest Pocieszycielem. Obrońcą i rzecznikiem. Parakletos znaczy dosłownie: „ten, którego wzywam / na pomoc /”. Tak, jak
Chrystus był obrońcą. Rzecznik / obrońca / to ten, kto stając po stronie winnych, broni ich od kary. Tego dokonał Chrystus. Duch Święty kontynuuje
Chrystusowe Odkupienie. Będzie Rzecznikiem - Obrońcą Apostołów. Duch
Święty - Duch Prawdy - Parakletos przekona świat o grzechu. Grzech oznacza przede wszystkim niewiarę, z jaką spotkał się Chrystus wśród swoich.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II - część I
Umiłowani Siostry i Bracia!
1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II,
który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w
historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano
już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała
się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych
rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam
do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju
2020 roku?
Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w
homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu
człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy z nas
nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki,
tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili.
Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga do świętości

wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, jak choćby przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa II wojny światowej. On
przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie
prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. Gdyby Papież
Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w
izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny.
Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej
pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto
napis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości”. By upamiętnić
swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski
stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek,
ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał.
2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny
światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały
Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie dla innych i nienawiści. Obydwa
odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa niosły strach i śmierć.
Obydwa te systemy ściśle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić do
eksterminacji polskiej inteligencji, a naród polski przekształcić w rzesze niewolników.
W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach.
Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza oraz biskupa krakowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzymie został wikariuszem i
katechetą w parafii w Niegowici, później pracował w Krakowie. Wykładał w
seminariach duchownych i na uniwersytetach.
29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą.
Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku
1967 papież Paweł VI mianował go kardynałem. W czasach komunistycznego reżimu stanowczo bronił chrześcijańskich wartości. Otwarty na dialog, w
każdym widział brata. Nieustannie apelował o poszanowanie godności każdego człowieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca poświęcał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami. Wycieczki
w góry, na narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu ludzi do Boga.
Żartował, słuchał i uczył, stawiając młodym wysokie cele i wymagania.
„Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – na całym świecie. I tak nadszedł
historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został

wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard.
Stefan Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary,
niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei,
Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasnogórskim. Tam
wszystko zawierzali Matce Bożej.
Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział
nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie.
Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn
polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas
Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z
perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze.
3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do
niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując
możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.
Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa
świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany demograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. W
1991 roku, w Radomiu, św. Jan Paweł II mówił: „Do tego cmentarzyska ofiar
ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki
cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy
nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano
im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były
poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne
istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą
obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej
moralnej, ludzkiej wymowie”. Cdn.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 18 V
6.30 O powołania do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 14)
17.30 + Marka KOŚCIUKA (greg 18)
17.30 + Bolesława (m) DREWNIAK
(greg 1)
18.00 ZA OJCZYZNĘ
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
WTOREK 19 V
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 15)
8.00 + Bolesława DREWNIAK (greg 2)
8.00 O Boże błogosławieństwo dla Ks.
Artura w rocz święceń kapłańsk.
17.30 + Marka KOŚCIUKA (greg 19)
17.30 ++ Józefę, Zygmunta, Stanisława,
Zenka MADEJÓW oraz za
+ Witolda ZDUNKA w rocz śm
18.00 W int. AKCJI KATOLICKIEJ
18.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej w podejmowaniu trudnych decyzji dla Łukasza
ŚRODA 20 V
6.30 ++ Halinę, Antoniego i Jana oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 16)
17.30 W int. Artura o umocnienie w
wierze, zdrowie i opiekę M. Bożej
17.30 + Bolesława DREWNIAK (greg 3)
18.00 + Krystynę MICHALSKĄ w 18
rocz śm i ++ z rodziny
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 20)
CZWARTEK 21 V
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 17)
8.00 Przez wstawiennictwo M. Bożej w
intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Marka i Iwony
17.30 + Bolesława DREWNIAK (greg 4)

18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 21)
18.00 + Andrzeja SZYMAŃSKIEGO w
4 rocz śm
PIĄTEK 22 V
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 18)
17.30 W int Anny i Andrzeja oraz Zofii o zdrowie i łaskę żywej wiary
17.30 + Pawła i zmarłych w czyśćcu
cierpiących
18.00 O Boże błogosławieństwo dla
ks. Piotra z okazji 10 rocz święceń
kapłańskich
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 22)
18.00 +Bolesława DREWNIAK( g 5)
SOBOTA 23 V
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 19)
8.00 + Mariana KOWALCZYKA
8.00 + Ewę Marię DODD miesiąc po
śmierci
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 6)
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 23)
NIEDZIELA 24 V
7.00 O Boże błogosławieństwo dla
Joanny w dniu imienin
8.30 + Mariannę DOMASIEWICZ
8.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 20)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 ++ rodziców, braci, męża,
dziadków i ++ z rodziny BEDNAROWICZ
13.00 Dziękczynna za potomstwo z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla
nich
13.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 24)
17.00 + Beatę CHOMICKĄ w 25 rocz
śm i + Tomasza SADOWSKIEGO
17.00 + Bolesława DREWNIAK (g 7)
19.00 + Aleksandrę SZMAL

Ogłoszenia Parafialne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI Niedziela Wielkanocna
17 maja 2020
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w dni powszednie po Mszy o 18.00,
a w niedziele po Mszy o godz. 17:00.
Informujemy, że nasz parafianin diakon Łukasz Gałązka 30 maja otrzyma
święcenia Prezbiteratu. Kto zna przeszkody może zgłosić je do ks. Proboszcza. Polecamy seminarzystę modlitwom wiernych.
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpocznie się w
piątek.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali ofiary na konto bankowe, na
tacę, czy do skarbonki. Bóg zapłać.
Informujemy, że od czerwca do sierpnia włącznie Msze niedzielne o godz.
19.00 są przełożone na godz. 20.00.
W związku z nowymi normami od dzisiaj w naszym kościele może przebywać jednocześnie 40 osób.
Czas przystępowania do Komunii sakramentalnej w czasie wielkanocnym
trwa cały maj.
***

„Inicjatywa z hasztagiem #ThankYouJohnPaul2.
Polega ona na publikacji w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć czy
krótkich filmików z podziękowaniami dla św. Jana Pawła II – powiedział
przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Akcja związana jest z setną
rocznicą urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja.”
***

„Zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej
posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego
– podkreśla przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.”
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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