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  I Komunia Święta 
 

               
   

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem ży-

wym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, 

jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51). 

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powta-

rzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemie-

nione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana 

była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona po-

łączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, two-

rząc obrzędy Mszy świętej. 

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostat-

niej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rze-

czywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew 

Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna po-

stać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest 

to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa 

na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem 

w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwych-

wstaniu. 

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarze-

niem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa 

spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. 

Przez cały rok katechetyczny, począwszy od wrze-

śnia, przygotowujemy się do tego wyjątkowego 

dnia i święta. 

Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygo-

towane, które świadomie i w pełni będzie uczestni-

czyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie czło-

wieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu 

możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmo-

wać Chrystusa do swojego serca. 

Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej 

niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sa-

kramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzi-

ce, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzie-

ci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpo-

wiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie 

do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają słu-

żyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci 

pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze bę-

dzie wspólna niedzielna Msza Święta która – jak 

poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem życia. 



        Cytaty – myśli – aforyzmy 

Powiedział mi Pan: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak 

mało się łączą ze mną w Komunii świętej. Czekam na 

dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule 

i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać 

łaskami, a one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze 

mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne 

miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój 

ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo ko-

cha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; 

rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i 

podobieństwo mojej miłości.  

 

Pan Jezus do św. Faustyny (Dz.1447) 

 

Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie 

mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia, 

tam są największe cuda, które się nieustannie powtarza-

ją. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej 

pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzę-

dów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego 

z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosier-

dzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była 

jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było 

wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po 

Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w 

całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu 

miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale 

będzie już za późno. 

 

Pan Jezus do św. Faustyny (Dz.1448) 

 

*** 

  
EWANGELIA NA DZIŚ 

J 10, 27-30 

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego 

głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich  

z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy 

od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 

Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

                                                         Oto słowo Pańskie. 

 

Być „owcą” należącą do Dobrego Pasterza – po-

słuszną („Moje owce idą za Mną…)”, zbawioną („Ja 

daję moim owcom życie wieczne…”) i bezpieczną 

(„Moje owce nie zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z 

mojej ręki ani z ręki mego Ojca”) – oznacza zarazem 

stanąć w opozycji do świata; albowiem, choć właśnie to 

ten „świat tak Bóg umiłował, że dał swojego Syna” 

(por. J 3, 16), to jednak, mimo to, ten sam „świat Syna 

nie poznał” (zob. J 1, 10). Dobry Pasterz nie wychowu-

je nas zatem „pod kloszem”, tylko na „poligonie”; nie 

trzyma nas w „oblężonej twierdzy”, lecz posyła na 

„front”. To pierwszy rys naszej wiary: kontrkulturo-

wość.        

     *** 

Intencje Mszy św. od 9 V 2022 do 22 V 2022 

 
Poniedziałek 9 V 

700 W intencji Stanisławy w 81 urodziny 

700 +Stanisław Piłat (im.) 

700 +Stanisława(k) Muciek, Genowefa i Antoni Czępińscy 

700 +Wiesław Piłat (1 r.), Zimowit Zaborowski (4r.), Andże-

lika Nowacka (5 r.), ++Zaborowskich, Żywickich, Piłatów 

1800 +Zdzisław Jaruga (4 r.) 

1800 +Tadeusz Kuciapa (7 r.), Marianna i Bolesław Olszowy 

1800 +Barbara Wyroślak (9 gr) 

1800 +Stanisław Kijak, Jadwiga i Jan Kijak 

 

Wtorek 10 V 

700 +Barbara Wyroślak (10 gr) 

700 +Genowefa Skabara (5 r.), Stanisław Skabara (20 r.) 

700 +Stanisław Drozd (im.), ++Drozdów, Gębków, Kotułów 

700 +Łukasz Rosiński 

700 +Zdzisław Jakubaszek (5 r.) 

1800 +Jerzy Berliński (1 gr) 

1800 +Leszek Wojnicki (20 r.), ++Wojnickich, Kozaków, 

Kuźniaków 

1800 +Piotr Niezbecki, Aleksander Niezbecki  

1800 +Jadwiga Kustra 

 

Środa 11 V 

700 +Jerzy Berliński (2 gr) 

700 +Emilia Szlachetka 

700 +Jan Statek 

700 +Michał Szymanek, ++Szymanków i Szyszko 

1800 +Stanisław Grądziel 

1800 +Bronisława(k), Józef, Józefa(k), Andrzej Wereski, 

Marianna, Andrzej Woś 

1800 +Barbara Wyroślak (11 gr) 

1800 +Aniela, Józef, Jan Gutowscy, Mieczysław Niezgoda  

 

Czwartek 12 V 

700 W intencji Anny i Jacka w 10 rocznicę ślubu oraz ich 

dzieci 

700 +Jerzy Berliński (3 gr) 

700 +Regina, Aleksander, Bożena ++Lejwodów 

700 +Alina, Sławomir, Helena, Kazimierz, ++Rogoszewskich 

i Kołodziejczyków 

1800 +Ewa Domańska (16 r.), ++Domańskich, Toruniów, 

Sobczyków 

1800 +Maria Pomorska (31 r.), Zdzisław, Sławomir, Grześ, 

Anna Glanowska, ++Pomorskich 

1800 +Barbara Wyroślak (12 gr) 

1800 +Mikołaj Bilski (6 mc) 



 

Piątek 13 V 

700 +Jerzy Berliński (4 gr) 

700 +Bogusława (k) Szlachetka 

700 +Władysława(k) (11 r.), Tadeusz, Henryk, Jan 

++Rybaków, Jadwiga Kołodziejczyk, Maria, Andrzej Pietras 

700 +Stanisław Marczyński 

1800 O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Rafała oraz ich 

dzieci Michała i Piotra 

1800 +Zdzisław Bakalarz (1 mc) 

1800 +Barbara Wyroślak (13 gr) 

1800 +Stanisława (k) Stachyra  

 

Sobota 14 V 

700 +Jerzy Berliński (5 gr) 

700 +Zofia, Marianna, Jan Karaś, Józef Opoka 

700 +Stanisława(k), Józef, Henryka(k), Marian, Jerzy, 

++Dudków i Wirackich 

700 +Halina Wójtowicz (15 r.), ++Wójtowiczów i Radwanów 

1800 W intencji Zofii Ochniak w 95 urodziny 

1800 +Barbara Wyroślak (14 gr) 

1800 +Janina Nieradka 

1800 +Zofia Wałaszkiewicz  

1800 +Witold Pluta 

 

Niedziela 15 V 

730+Zofia Śliwa  

730 +Janina i Edward Mazur 

730 +Jerzy Berliński (6 gr) 

900 W intencji Zofii Kiljan w 80 urodziny 

900 +Irena Grabowska (1 r.) 

1030 W intencji Barbary i Józefa w 45 rocznicę ślubu 

1030 +Cezary Pyć, Zofia i Czesław Pyć, Helena i Henryk 

Szczygieł 

1200 W intencji Mateusza w 30 urodziny 

1200 +Jerzy Rutyna (1 r.), Elżbieta Rutyna 

1200 +Barbara Wyroślak (15 gr)  

1800 O szczęśliwą operację dla Moniki  

1800 +Zofia Adamczyk (im.), ++Bartuzich i Adamczyków 

1800 +Ewa, Zygmunt, Mieczysław Topolscy, Zdzisław i An-

drzej Stasiak 

 

Poniedziałek 16 V 

700 +Stanisław Kiwak, Waldemar Kozłowski, Alina 

Morek 

700 +Jerzy Berliński (7 gr) 

700 +Zbysław Wiczuk (2 r.) 

700 +Józefa(k), Zofia, Adam Gucma, Genowefa, Adam 

Jakubczyk 

1800 +Zofia Bąkała, Zofia Pawłowska, ++Bąkałów, Łu-

cjanków i Pawłowskich  

1800 +Barbara Wyroślak (16 gr) 

1800 +Jadwiga Kustra 

1800 +Grażyna Szafran, ++Szwedów i Wideńskich 

 

Wtorek 17 V 

700 W intencji Wojciecha w 4 urodziny 

700 +Dawid Pomorski (11 mc) 

700 +Eugenia Włodek (11 r.), Jan, Stanisław, Jerzy, Fe-

liksa(k), Karol, Franciszka(k), ++Włodek, Tarłowskich 

i Tajerów 

700 +Janusz Pik (ur.), Marianna Pfaffenhausen (r.) 

1800 +Jerzy Berliński (8 gr) 

1800 +Cecylia Matraszek (3 r.), Jan Matraszek, 

++Matraszek i Jerzyna 

1800 +Barbara Wyroślak (17 gr) 

1800 +Janina Stachyra 

 

Środa 18 V 

700 +Kazimiera (k) Kłudka 

700 +Janusz Kochański 

700 +Jan Statek 

700 +Henryk Mirosław (10 r.), Grzegorz Mirosław (6 r.), 

Helena, Adam, Marianna Hałas 

1800 +Jerzy Berliński (9 gr) 

1800 +Barbara Wyroślak (18 gr) 

1800 +Andrzej Rybak 

1800 +Michalina, Antoni, Anna Sawa, ++Szubów  

i Zieńkowskich 

 

Czwartek 19 V 

700 +Jerzy Berliński (10 gr) 

700 +Janina Kiraga (26 r.), Janina Wójcik (19 r.), 

++Kiragów i Wójcików 

700 +Stanisław Marczyński 

700 +Zygmunt, Józefa(k), Józef Osińscy 

1800 +Tadeusz Wójcik (1 r.) 

1800 +Kazimiera i Bronisław Sala 

1800 +Barbara Wyroślak (19 gr) 

1800 +Witold Pluta 

 

Piątek 20 V 

700 W intencji Beaty w 58 urodziny 

700 +Barbara Wyroślak (20 gr) 

700 +Józef Żuchnik 

700 +Eugeniusz Piątek (r.) 

1800 +Jerzy Berliński (11 gr) 

1800 +Marta Piłat (6 r.) 

1800 +Anna Tyszko (5 r.) 

1800 +Wanda Maj (21 r.) 

 

 

 

 



Sobota 21 V 

700 +Jerzy Berliński (12 gr) 

700 +Edward Mędrek, Józef, Edward ++Nowomiejskich, 

Elżbieta, Teofil, Joanna ++Mędrków, Salomea, Włady-

sław Niezbeccy 

700 +Janina Mazurek 

700 +Krystyna Czuryszkiewicz 

1800 +Edward Mędrek, Józef, Edward 

++Nowomiejskich, Elżbieta, Teofil, Joanna Mędrek, 

Salomea, Władysław Niezbeccy 

1800 +Barbara Wyroślak (21 gr) 

1800 +Jadwiga Kustra 

1800 +Zygmunt Rzeszot (1 r.), Maria, Marian, 

++Rzeszot, Sadowskich, Tomasz Bieliński 

 

Niedziela 22 V 

730 +Jan Bartuzi (18 r.), Helena Bartuzi  

730 +Jerzy Berliński (13 gr) 

900 +Stanisław, Julianna, Krzysztof, Bolesław, 

++Saneckich i Wosiów 

900 +Danuta i Henryk Mazur 

1030 +Waldemar, Anastazja, Józef ++Grzyb i Długosz 

1030 +Jan Kobiałka (9 r.), Janina, Justyna, Zbigniew 

++Kobiałka  

1200 +Barbara Wyroślak (22 gr) 

1200 +Czesław Węgliński (6 r.), Janina (6 mc), 

++Węglińskich i Świątków 

1200 +Jan, Stanisława(k), Ryszard, Stefan ++Furdalów 

1800 + Ewa Dacka, ++ Dacków i Szafranów 

1800 O szczęśliwą operację dla Kuby 

1800 +Mariusz Koral (1 r.), Agnieszka, Jan, Dariusz, 

++Koralów i Adamczyków 

 

         *** 
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     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą 

nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego 

Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień 

Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakon-

ne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pa-

sterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii 

i szafarzy sakramentów świętych. Naszą 

modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy 

odpowiedzieli na głos Bożego wezwania  

i przygotowują się do kapłaństwa w naszym 

diecezjalnym seminarium.  

2. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 10:30  

i 12:00 będziemy przeżywać Pierwszą Ko-

munię Świętą dzieci z klas trzecich. Rozpo-

czyna się biały tydzień, w czasie którego 

dzieci będą przychodziły na nabożeństwo 

majowe i Mszę świętą.  

3. Dzisiaj w o godz. 15:30 na Placu Konstytu-

cji 3 Maja rozpocznie się spotkanie ewange-

lizacyjne. W ramach spotkania będą świa-

dectwa osób o obecności i działaniu Pana 

Boga w ich życiu, a także orędzie ewangeli-

zacyjne. Zapraszamy.    

4.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna kwartalne 

dni modlitw o powołania do służby w Ko-

ściele.  

5. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świę-

tego Stanisława, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 

maja ze względu na przypadającą niedzielę 

wielkanocną. Będziemy wzywać jego orę-

downictwa i wypraszać Bożą pomoc dla na-

szej ojczyzny.  

6. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy 

wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego 

dnia przypada także 39. rocznicę zamachu 

na Świętego Jana Pawła II. Czuwanie fa-

timskie po Mszy Świętej o godz. 18:00. 

Serdecznie zapraszamy na wspólną modli-

twę do Matki Najświętszej.  

7. W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macie-

ja Apostoła, który dołączył do grona Dwu-

nastu po śmierci Judasza.  

8. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są 

odprawiane o godz. 17:30. Serdecznie za-

praszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej 

wypraszać wstawiennictwo Najświętszej 

Maryi Panny w naszych codziennych po-

trzebach. Tych, którzy nie mogą uczestni-

czyć w nabożeństwach majowych w koście-

le, zachęcamy do modlitwy przy przydroż-

nych kapliczkach oraz w domach rodzin-

nych.  

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 

tygodnia życzymy gorliwości w wypełnia-

niu codziennych obowiązków oraz otwarto-

ści na Boże natchnienia. 

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę 

410 zł ul. Krokusowa 3 i prosimy o sprząta-

nie ul Krokusowa 5. 

 
 

 


