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Prawidło tygodnia:
„Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą się tak
kochane”.
- św. Jan Maria Vianney
Po raz pierwszy (oficjalnie) nabożeństwo majowe odprawiano w Polsce
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1852 r. Po 30 latach trafiło
ono już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne.
W tym roku podczas nabożeństw majowych po raz pierwszy odmawiana
jest Litania loretańska z wezwaniami, które do tekstu modlitwy dołożył
papież Franciszek:
„Matko miłosierdzia”
- módl się za nami
„Matko nadziei”
- módl się za nami
„Pociecho migrantów”
- módl się za nami

Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim
przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., brzmią w języku polskim kolejno: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po
„Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”).
Wezwanie „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w
użyciu (po wezwaniu „Matko łaski Bożej”), będzie w nowym miejscu.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

CZYTANIE I
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
Powołanie pogan do Kościoła
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i
oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i
postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany
został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali
Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa
Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

CZYTANIE II
1 J 4, 7-10
Bóg jest miłością
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy,
kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo
Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
EWANGELIA
J 15, 9-17
Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Rozważanie
Jezus jest złączony ze swoim Kościołem
Pierwsze źródło radości chrześcijan to świętość i prawda Boga.
Drugim źródłem radości jest miłość, którą obdarza sam Bóg.
Trzecim źródłem radości jest powołanie i posłannictwo.
Trwanie w prawdzie, miłości i powołanie sprawia, że konstytuuje się Kościół
- wspólnota, a fundamentem w Kościele jest prawda, zasadą życia jest miłość, a każdy z członków wypełnia swoją misję, realizuje swoje indywidualne
powołanie i posłannictwo. „W praktycznym życiu codziennym sprawdzianem właściwego wymiaru miłości Boga jest miłość wzajemna między ludźmi.
Jezus Chrystus z miłości uczynił znak rozpoznawczy swoich uczniów: „Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” / J 13,15 /. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, podaje najpiękniejsze ze
wszystkich imię Boże: Bóg jest miłością. Z tego stwierdzenia płynie wniosek,
że Bóg jest źródłem każdej prawdziwej miłości. „Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” / J
13,14 /. Stwierdzenie „Bóg jest miłością” nie występuje w żadnej filozofii i w
żadnej religii świata” / Ks. Stanisław Ormanty TCh, Żywe bowiem jest słowo
Boże, 2018, s. 6631 /.

Aż dziesięć razy słowo „miłość” pojawia się w tej perykopie ewangelicznej. Trwanie w Jezusie jest realizowane w życiu praktycznym wtedy, gdy
trwa się w Jego słowie i Jego miłości, gdzie spełnia się Jego przykazania.
Trzeba mieć dla kogo żyć. To jest miłość.
Posłuchajmy, co o wielkich wydarzeniach pisze wielki człowiek Jan
Paweł II: „Kościół raduje się ze stworzenia. Raduje się z tego, że Bóg jest
Stwórcą całej ziemi, że jest Stwórcą całej przyrody. Raduje się, że Bóg jest
Stwórca człowieka. On sam nas stworzył - Ps 100. Tę prawdę wyznaje Kościół w okresie Wielkanocnym, kiedy całe stworzenie zdaje się uczestniczyć w
tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bóg, który nas stworzył,
uczynił nas też w Chrystusie nowym stworzeniem. Jeszcze bardziej stajemy
się Jego własnością w tajemnicy Odkupienia. To o tej tajemnicy Odkupienia

- mówi liturgia np. ukazując obraz Dobrego Pasterza. Moje owce słuchają
mego głosu. Ja znam je. Ja daję im życie wieczne. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i
Ojca” / J 14,9 /.
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem”. „Miłość Ojca jest podstawą misji Syna, a z miłości Chrystusa wypływa misja uczniów. Jego uczniowie są posłani po to, aby objawić
Bożą miłość - agape - i być jej świadkami. Tutaj nie chodzi o miłowanie tak
jak On nas umiłował. To miłość bezinteresowna i twórcza, która dochodzi aż
do daru ze swego życia / por. Ks. Stanisław Ormanty, j. w. /. Np. zakonnice.
Eucharystia, wielkanocny sakrament, umacnia wierzących pokarmem
dającym zbawienie. Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie objawiając miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, przynagla, by „życie
swoje oddać za przyjaciół swoich” / J 15,13 /. W sakramencie Eucharystii
Jezus nadal miłuje nas „aż do końca”, aż po dar ze swego ciała i krwi. Jakiż
zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii / Benedykt
XVI, Sacramentum caritatis / SC /.
W roku 1988 wyszła książka pt. - „Eucharystia Sakrament osoby i
wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Księdza Jerzego
Lewandowskiego. Prymas mówił: „Dramat pustego Kościoła na Zachodzie,
dramat wyludnienia, jakiegoś desperackiego exodusu. Ale ten exodus zaczął
się wcześniej we wnętrzu człowieka, wyeliminowanym z duchowości i nadziei, z człowieczeństwa. Zaczął się jako proces ubóstwienia materii, praktycznego zmaterializowania. Nie jest wspólnota Eucharystyczna jednością
ujednoliconą, lecz jest to jedność wzbogacająca, różnicująca byt ludzki.
W Roku 2011 wyszła książka pt. - „Eucharystia tajemnica domu” Księdza Cezarego Smuniewskiego. Pierwszy rozdział ma tytuł: Eucharystia przenika, kształtuje i uświęca tajemnicę rodziny. Drugi: tajemnicę pracy człowieka. Trzeci: domaga się ciszy. Czwarty: i jest naszym światłem teraz i po życie
wieczne. Cisza adoracji szokującym wyznaniem wiary, czytamy w książce.
Słowa Pana Jezusa „wy jesteście światłem świata” / Mt 5,14 / stają się szczególnie wymowne w kontekście Komunii Świętej. Dzięki darowi Eucharystii
zostajemy wypełnieni światłem. Niosąc w sobie światło, możemy też lepiej
zobaczyć ludzi, którzy żyją obok nas / s. 138 /. Np. w 1976 r. Kardynał Karol
Wojtyła na zakończenie Światowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii
mówił we wprowadzeniu do Mszy Świętej odprawianej na stadionie: kładziemy na tym ołtarzu, na oczach całego świata, nasz głód wolności. Miałem wtedy trzecie miejsce w trzecim rzędzie.
ks. Stanisław Stradomski

LITANIA DO KRÓLOWEJ BLOKOWISK - cz. 2/2
Matko zagubionych wirtualnie i całkiem normalnie, - módl się za nami.
Matko szlochających nocą w łazience,
Matko dzieci nad wściekłymi urwiskami buntów i roszczeń,
Matko upadających pod ciężarem rachunków,
Matko tych, którym wszystko leci z rąk,
Matko nienadążających za nowinkami ze świata i z podwórka,
Matko ludzi z pustymi kieszeniami,
Matko zmuszona wymyślać obiady z niczego,
Matko samotna z dwoma, najwyżej trzema znajomymi na krzyż,
Matko w długiej kolejce do lekarza, za długiej,
Matko domowego kościoła z poplamionym obrusem i litanią wątpliwości i
znudzeń,
Matko z niespodziankami w pieluchach,
Pielęgniarko na intensywnej terapii sumienia,
Lekarko o świcie trzeciego dnia dyżuru pod rząd,
Przyczyno uśmiechu pod plastrem złamanego serca,
Bramo nieba z ornamentem ze zmarszczek,
Gwiazdo porannych pobudek i kanapek do szkoły,
Pani wieży prania i prasowania,
Różo herbaciana, z zapachem dobrych wspomnień i chwili wytchnienia,
Jedyne zwierciadło, które nie odwraca wzroku od twarzy bez masek,
Kładko przerzucona nad przepaścią rozpaczy,
Gołąbko z dobrą wiadomością po kolejnej kłótni,
Skarbnico pocieszeń, łatająca dziury kompleksów i strat,
Powierniczko tajemnic wykrzyczanych przez sen,
Uzdrowienie chorych słów i chorego milczenia,
Ucieczko z niewoli narzekań i smutku,
Święta tuląca gorączkę myśli,
Święta tuląca cierpienie męża, żony, rodzica, dziecka, wdowy, dziadka, przyjaciela,
Święta tuląca niepewność, zgryzotę i brak widoków na sens,
Święta tuląca połamanych na duchu i ciele, walących głową w mur i wypadających na każdym życiowym zakręcie,
Domie z resztką nadziei za firanką,
Domie z pustą lodówką i uśmiechem na jutro,
Domie na uboczu kariery, ze skrzynką pełną nadziei,
Królowo wylanych na zbity pysk za prawdę lub brak znajomości,
Królowo wyśmianych za resztę wiary na ustach,
Królowo różańca z łez,
Królowo z powiekami na zapałki,
Królowo w kuchennym fartuchu i w kapciach nie do pary, -módl się za nami.

Królowo przygarbiona siatami z dyskontów, - módl się za nami.
Królowo bezrobotnego zapatrzonego w gazetę trzymaną do góry nogami,
Królowo z długami szykowanymi w prezencie dla dzieci a może i wnuków,
Królowo cudem żyjąca od pierwszego do pierwszego,
Królowo za nikogo wzięta i potraktowana jak powietrze,
Królowo tych ostatnich, ciamajd, bankrutów i frajerów, w których tylko ty
widzisz aniołów,
Królowo pokoju z kuchnią i małą łazienką, z widokiem na wszechświaty z
blokowisk,
Królowo historii bohaterów codzienności po lewej i prawej stronie Wisły,
Królowo na kwarantannie miłości niekochanej od kiedy tylko pamięć ludzka
sięga, - módl się za nami.
Cichy Baranku, który spłaciłeś moje długi, odnajdź mnie, Panie.
Pokorny Baranku, który wziąłeś moją winę na siebie, pomóż mi to zobaczyć,
Panie.
Prosty Baranku, który nie masz do mnie o nic pretensji, spraw, żebym i ja
nie miał już ani jednej. Do nikogo. Także do siebie.
K. Módl się za nami, Królowo każdego kwadratowego metra.
W. Abyśmy się stali łonem dla czułej i pokornej miłości Boga do wszystkich.
Autorem Litanii jest Grzegorz Kiciński - poeta i muzyk.

***
Ogłoszenia Parafialne - 1/2
1.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tradycyjne kwartalne dni modlitw o urodzaje. Na szczególną modlitwę w tej intencji zapraszamy podczas nabożeństw majowych w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 18.00. Majówki
odprawiamy przez cały miesiąc o tej właśnie godzinie, także w niedziele. W
następną niedzielę (16 V), przedostatnią w okresie wielkanocnym, będziemy
świętować Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pamiętajmy, że szybko
zbliża się koniec okresu Komunii wielkanocnej.
2.Dziś o godz. 16.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3A ze Szkoły Nr
190. We wtorek (11 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3C, a w
przyszłą niedzielę (16 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną
dzieci z klasy 3B z tej samej Szkoły. Spotkanie formacyjne dla Rodziców odbędzie się w ten czwartek (13 V) o godz. 19.30. Zapraszamy!
3.Także w czwartek (13 V) zapraszamy na nabożeństwo majowe połączone ze
wspomnieniem 104. rocznicy pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie.
Msza św. o godz. 18.30 będzie odprawiona za wstawiennictwem Matki Bożej
Fatimskiej według intencji, które można przekazywać w kancelarii lub zakrystii.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 10 V
6.30 + Witolda LAZAROWICZA, Zofie
i Józefa LAZAROWICZ
8.00 +Henryka BARTKOWIAKA (greg
10)
17.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
(greg 10)
17.00 + Wiesława BIL w 1 rocz. śm.
18.30 + Konstantego NOWAKA w 13
rocz. śm., Stanisława NOWAKA i zm z
rodz. NOWAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW,
BIEGAJÓW i SUROWIECKICH
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od P.J. Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
WTOREK 11 V
6.30 + za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej
w intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Zygmunta DĄBROWA w 2 rocz.
śm., Janinę, Helenę, Jana DĄBROWA,
Władysławę i Bolesława GRUDNYCH
17.30 O łaskę zdrowia dla Bartka
18.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (11
18.30 + Henryka BARTKOWIAKA (11)
ŚRODA 12 V
6.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej i św. Józefa dla Zofii CEGIEŁKO z okazji 70 rocz. urodzin
8.00+Barbarę WECZERKĘ w 12 rocz śm
17.30 + Henryka BARTKOWIAKA (12)
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (12
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
CZWARTEK 13 V
6.30 W intencji s. Amaty NOWASZEWSKIEJ z okazji imienin
8.00 + Zygmunta, Leokadię, Jerzego
NIESŁUCHOWSKICH i zm. z Rodziny
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (13)
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (13
17.30 ++ Michalinę i Józefa CICHOSZ
oraz Bronisławę i Pawła BĘBENEK
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Fatimskiej:
O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marianny OSNOBISZYN i jej
Rodziny
PIĄTEK 14 V – św. Macieja Ap.

6.30 + s. Franczeskę ONLEY
8.00 Przez wstawiennictwo Matki
Bożej w intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Apolonię MARCINIAK w miesiąc po śmierci
17.30 +Henryka BARTKOWIAKA (14)
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (4
18.30 Dziękczynno-błagalna z okazji
10 rocz. ślubu Katarzyny i Krzysztofa z
prośbą o opiekę Matki Bożej
18.30 +Zofię, Mariana, Jadwigę, Marka, Zdzisława GOŁĘBIOWSKIEGO
oraz Annę i Krzysztofa LEWANDOWSKICH
SOBOTA 15 V
6.30 + Mieczysławę, Kazimierza i
Franciszka MAZURÓW
8.00 + Zofię, Piotra, Mieczysława,
Mariana, Marię, Jana ZABULSKICH,
Mariannę KREJDYNER, Ryszarda,
Jerzego, Anatola MISIEWICZ
8.00 + Zofię KISIELNICKĄ w dniu
imienin
17.30 + Zofię GRONKIEWICZ i zm. z
rodz. GOZDOWSKICH
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO15
18.30 +Zofię i Stanisława FURMANÓW
18.30 +Henryka BARTKOWIAKA (15)
Niedziela 16 V–VII Wielkanocna
7.00 W dniu imienin p. Prezydenta o
Boże błogosławieństwo, zdrowie, moc
Ducha i siły w trudnym zadaniu jego
posługi
8.30 + Stanisława JĘDRZEJKIEWICZA w rocz. śm.
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 W intencji Anny i jej rodziców w
podziękowaniu za otrzymane łaski i z
prośbą o Boże błogosławieństwo
11.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO 16
11.30 O wybór drogi życiowej dla Michała
13.00 +Agatę i Tadeusza oraz zm. z
rodz. MILCZARSKICH i HEREZIŃSKICH
17.00 +Henryka BARTKOWIAKA (16)
19.00 + Alicję WARZEC w miesiąc po
pogrzebie i Lecha WARZEC
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4.Jutro (tylko w Warszawie) będziemy obchodzić święto głównego patrona
Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Wieczorna Msza św. o 18.30
będzie sprawowana w intencjach powierzanych Bogu za wstawiennictwem
błog. Siostry Franciszki Siedliskiej, założycielki Sióstr Nazaretanek.
5.We wtorek (11 V) powracają spotkania dla Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania. To ostatni etap przygotowań przed czerwcowym Bierzmowaniem. Zapraszamy Kandydatów z obu grup na godz. 19.30 do kościoła.
6.W piątek (14 V) rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu zapraszamy też osoby z tzw. „3-komunijnej” na
spotkanie całego Zespołu odpowiedzialnych na godz. 19.30 do dużej Sali Domu parafialnego. Jednocześnie zapowiadamy, że w kolejny piątek (21 V) odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (ta sama godzina i
miejsce).
7.W sobotę (15 V) o godz. 10.00 w pobliskiej Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie 5 alumnów naszego Seminarium Duchownego otrzyma święcenia
diakonatu. Pamiętajmy o tych, którzy wkraczają ostatecznie na drogę powołania kapłańskiego, a także o wszystkich maturzystach, którzy stoją teraz
ważnym przed wyborem swojego powołania i życiowej drogi.
8.Wciąż apelujemy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św.
przyjmowana u szafarza udzielającego jej według określonego sposobu).
Przypominamy, że w naszym kościele może jednocześnie przebywać 35
osób, wliczając w to chór zakonny udostępniany dzięki życzliwości Sióstr
Nazaretanek.
9.Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 190, z terenu naszej Parafii, ubiega się
o remont szkolnej stołówki w ramach konkursu, który organizuje jedna z
firm rynku AGD. Możemy im w tym pomóc głosując codziennie na tę Szkołę
przez Internet. Akcja trwa jeszcze tylko do końca tego tygodnia. Jej opis
znajdziemy też na naszej stronie parafialnej.
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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