
 Alleluja! Aby synom ludzkim oznajmić Twoją 

potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
(Ps 145).                          
Uzupełnij: 1. Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
… miłowali. 2. Syn … został teraz otoczony chwałą.               
3. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony …  to i Bóg Go 
otoczy chwałą w sobie samym.  4. Będziecie Mnie …                
5. Dokąd Ja idę, wy … nie możecie. 6. Dzieci, … krótko 
jestem z wami. 7. Przykazanie nowe daję wam, … się 
wzajemnie miłowali.  8. Po wyjściu Judasza z … Jezus to 
właśnie powiedział. 9. Jesteśmy … do tego, by już tu, na 
ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. 10. 

Eucharystia … nas wewnętrznie i czyni coraz bardziej 
podobnymi do Chrystusa.11. Świętowanie Wielkanocy 

jest obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego              
i jednocześnie spełnienia naszej … tęsknoty za miłością.  

Ojciec św. Franciszek: – Chrześcijanin powinien 
zawsze pamiętać o sposobie i okolicznościach, 
w jakich Bóg był obecny w jego życiu.                    
Ta pamięć wzmacnia bowiem naszą drogę 

wiary … należy pamiętać nie tylko o rzeczach 
pięknych, ale również o przeszkodach i odejściach, 
by uświadomić sobie, że „Bóg zawsze jest przy nas 
i nie odstraszają Go nasze złośliwości”… Trzeba 
spojrzeć za siebie, aby zobaczyć, jak Bóg nas 
zbawił, przemierzyć sercem i umysłem drogę 
pamięci i w ten sposób dojść do Jezusa. On sam             

w najważniejszym momencie swego życia, czyli w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek, dał nam swoje Ciało i swoją 
Krew, mówiąc: «To czyńcie na moją pamiątkę»”. Na 
pamiątkę Jezusa. Trzeba pamiętać, jak Bóg nas zbawił” 
– … [21 IV 2016 ,Msza święta, (http://pl.radiovaticana.va)]  

Św. Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia 
- Jakie jest imię tej siły, która opiera się 

przemijaniu? Imię tej siły jest miłość… "Co zrobić, aby 
dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski                        
i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi 
świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością 
nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, 
sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? …-  
wszyscy święci i błogosławieni … dają odpowiedź: 
potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać 
pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby         
w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie 
świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, 
ale wpływa na kształt całych społeczności". 
[http://janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2111].   
Stefan Kardynał Wyszyński – Miłość ma w sobie 

przedziwną ruchliwość i zdolność rodzenia „nowego”; 
nawet grób rozwali i pieczęcie rozerwie, aby wybiec                 
na świat i wieścić nowe życie. (Kromka chleba, IV 6;) 

  Miłość jest stara jak świat, więc na czym polega 
nowość przykazania?  - Kochał starotestamentowy 
Józef, którego bracia związali i wrzucili do studni, a on 
przebaczył wszystkim po kolei. Kochał dobry 
Samarytanin, wychowany w szkole Starego Testamentu. 
Nowe – to znaczy niepodobne do starych. Można 
powiedzieć obrazowo,  że przy każdym przykazaniu             
St. Testamentu stał surowy anioł z rózgą i kropidłem                 
i powtarzał: Nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów 
fałszywego świadectwa. Stare przykazanie widziało tylko 
zło, nowe widzi tylko dobro. Stare widziało dziurę we 
wszystkim, nowe widzi Boga, choćby nawet i były dziury. 
Stare przypomina ziemię, którą trzeba orać, nowe jest jak 
słońce, które oświeca ziemię. Nowe przykazanie nie jest 
nakazem, bo czy można komuś kazać kochać lub nie 
kochać? Nowe przykazanie jest otwarciem oczu na jasną 
prawdę, że ten, kto żyje dla drugich, tkwi w samym 
Chrystusie Panu. – Pan Jezus nie powiedział, że po tym 
pozna swojego ucznia, że będzie chodził do kościoła, 
znał Biblię, śpiewał pieśni religijne, ale po tym, czy 
kocha, czy tkwi w miłości – w tej jednej najważniejszej 
prawdzie. – [Ks. Jan Twardowski,  W świetle Ewangelii,                    

s. 338].  MOJE POSTANOWIENIE:  pomodlę 

się aby Boże błogosławieństwo nieustannie nam 
towarzyszyło  oraz o ufność i miłość ...    

Kapelan Instytutu Matki i Dziecka                                                 
Ks. Proboszcz Arkadiusz Wójtowicz  
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     Spowiedź-pół godziny 

                   przed i po Mszy Św. 
                                 oraz na prośbę 

1  W    J   M    E  x  x  

2  C   Ł    I   C   Y  x  

3  x  C   W   Ł  Ą  x  x  x  x  

4  x  x  x  S   U    Ć  x  x  

5  x  x  x  P   J   Ć  x  x  x  

6  x  J   S   C   E  x  x  x  

7  A    Ś   I  E  x  x  x  x  

8  W   E    E   N    A  

9  Z   P    S   E   I  x  

1 0  P   Z    I   N   A  x  

1 1  N   J    Ę   S    J  

http://pl.radiovaticana.va/


Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem (J 13,34) 

J 13,31-33a.34-35                                        

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg 
Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go 
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem                         
z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom 
powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie.                               

Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją 
zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią                               
i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na 
końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia 
naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym 
szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na 
ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda 
Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej 
miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić,                                
by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz 

bardziej podobnymi do Chrystusa.                               
[x M. Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 117]. 

… To wspaniała wizja św. Jana o nowej Jerozolimie, 
nowym świecie, nowym porządku. Wszystko, co znamy, 
co jest, co znamy, co stanie się nowe. a właściwie nie 
wszystko: nie będzie krzyku, łzy, żałoby. Dużo, dużo 
wcześniej, w wieczerniku, Jezus daje uczniom 
przykazanie nowe. Przykazanie miłości. To nie 
przypadek. To początek realizacji tego Nowego Świata       
w najbliższych uczniach.   
 Dzieje Apostolskie mówią i faktycznie,                               
i alegorycznie o tym, co pomiędzy Przykazaniem                               
i Światem Nowym. O głoszeniu Chrystusa, o realizacji 
miłości, o Kościele, który w ten sposób zaczyna wzrastać 
i działa w ten sam sposób i dziś. Aż wszystko stanie się 
nowe.                             
Jezus niczego jednak nie pragnął tylko dla samego 
siebie.  – Jeżeli ktoś Jego kocha, to tak, jakby rozniecał 
wielkie ognisko, które rozgrzewa i  oświeca zziębnięty 
grzeszny świat …  [http://www.liturgia.pl/artykuly/Jutro-
Niedziela-V-Niedziela-Wielkanocna-roku-C.htm].. 

MODLITWA  WIERNYCH  - Módlmy się za:                                                                                           
1. - kościół święty, aby wszystkim ludziom ogłaszał 

orędzie sprawiedliwości, miłości i pokoju  …                                        
2. – powołanych do posługi kapłańskiej, zakonnej                          

i misyjnej, aby z odwagą odpowiedzieli na Boży głos 
powołania ....   
3. - dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników Instytutu                     

i nasze rodziny, aby byli mocni miłością i nadzieją ....                 
4. – uczestników XI Marszu Świętości Życia i o ochronę 

życia od poczęcia do naturalnej śmierci …                                                                 
5. – naszych braci i siostry na Ukrainie, o hojne wsparcie 

dzisiejszej zbiórki na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie                    
i o świadomość braterstwa  jakie nas łączy ...                                   
6. – nas samych, abyśmy z modlitwy czerpali siły                        

do ofiarnej służby Bogu i bliźnim …                       
– CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE …     

„Człowiek miłosierny życiu zawsze wierny” 
   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                 
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty. 
II -  Meditatio – Piotr nie chciał krzyża, nie chciał, żeby 
Jezus umierał, bo w tej śmierci widział tylko klęskę.                     
My myślimy bardzo podobnie. Trudno jest nam 
zrozumieć i zaakceptować, że do zbawienia potrzebny 
był krzyż i śmierć Syna Bożego. Może dlatego tak się 
przeciwko temu buntujemy, bo czujemy się winni                             
i współodpowiedzialni za tę śmierć. Ostatecznie to nasze 
grzechy wymagały zadośćuczynienia i to one 
spowodowały śmierć Jezusa. … Gdyby nie ludzkie 
(moje) grzechy, krzyż nie byłby potrzebny. Nic więc 
dziwnego, że wolelibyśmy inny sposób zbawienia. Ale 
innego sposobu nie ma. … Krzyż - to znak miłości                        
i wywyższenia Jezusa, jest to tron, na którym Jezus jako 
król i władca wszechświata, dokonał aktu łaski                              
i odkupienia, pojednał na nowo ludzi z Bogiem, zawarł 
wieczne przymierze i potwierdził je swoją ofiarą. Czyż 
dzieło to nie jest warte uwielbienia?  - Ale jest warte tylko 
dlatego, że Jezus jest Synem Bożym, Bogiem                          
we własnej osobie, że poszedł na krzyż z miłości                          
i posłuszeństwa woli Ojca. Tylko te okoliczności nadały 
śmierci krzyżowej moc zbawczą. Wcześniej żadna inna 
śmierć ani największa nawet ofiara nie były w stanie 
sprawić tego, co uczyniła ofiara Chrystusa. A później 
poświęcenie życia i męczeństwo o tyle tylko są godne 
podziwu, o ile łączą się z ofiarą Chrystusa i wypływają                    
z miłości.  … I właśnie dlatego w tym decydującym 
momencie, Jezus pozostawił nam jako swój testament 
przykazanie miłości. Nie dało się i da już nic zrobić, żeby 
krzyża nie było. Ale można zrobić wiele, żeby ta ofiara 

nie poszła na marne. … Muszą się zmienić radykalnie 
zasady życia. Świat odkupiony, to świat w którym 
głównym prawem i siłą życia jest miłość. Do tego stopnia, 
że to właśnie miłość jest znakiem rozpoznawczym 
uczniów Chrystusa czyli chrześcijan. Krzyż i miłość                      
to jedno i to samo. … To dobrze, że jesteśmy dumni                       
z krzyża, to dobrze, że stajemy w jego obronie. Ale to 
nikogo nie przekona do Chrystusa, jeśli krzyżowi                        
nie będzie towarzyszyło nasze osobiste świadectwo 
miłości. … Być wiernym krzyżowi i Ewangelii, to znaczy 
być wiernym miłości, żyć miłością. Bo krzyż i Ewangelia 
to nic innego jak tylko miłość Boga do nas objawiona                      
w słowie i czynie. Teraz kolej na nas i na nasze 
świadectwo. Żeby poznali w nas uczniów Chrystusa.    
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie 

słowo: Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory                     
do gniewu i bardzo łaskawy. (Ps 145)                                                    

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu: 
Będę Cię sławił, Boże mój i Królu (Ps 145)                                     

[z: Ks. Mariusz Pohl, http://www.katolik.pl].  
 KALENDARIUM:                      
25 IV – pn. - Święto św. Marka Ewangelisty -                         

Św. Marek w spisanej przez siebie Ewangelii ukazuje 
Jezusa jako prawdziwego Syna Bożego. W przekazie 
tym najczęściej ogranicza się do prostego opisu czynów 
Jezusa, zwłaszcza Jego cudów, uzdrowień. Według 
tradycji Ewangelia św. Marka powstała jako zapis Dobrej 
Nowiny głoszonej przez św. Piotra. To nam uświadamia, 
że najpierw był Kościół, zrodzony z żywego słowa 
Chrystusa, a dopiero później słowo to zostało spisane.                   
Z tego powodu Ewangelie są „własnością” wspólnoty 
Kościoła, która je objaśnia i interpretuje.                                    
[O. M. Rojszyk OP, „Oremus” IV  2006, s. 36].                   

29 IV 2016 – pt. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, 
dziewicy i doktora Kościoła - Jarzmo Jezusa jest 

słodkie i lekkie, kiedy dźwigamy je razem z Nim. Gdy 
próbujemy nieść je sami, upadamy. To dzięki Jezusowi 
św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) mogła nieść ciężkie 
i po ludzku nie do udźwignięcia brzemię niewierności                    
i głupoty ludzi – zwłaszcza tych odpowiedzialnych                      
za sprawy Kościoła. To Jezus – Ofiara przebłagalna                               
za grzechy nasze i całego świata – powołał Katarzynę        
do napominania pasterzy, by przez nią okazać im swe 
miłosierdzie. Daj nam, Panie, prostotę serca, byś przez 
nas mógł objawiać światu swoją przebaczającą miłość. 
[O. P. Ciesielski OP, „Oremus” marzec/kwiecień 2008, s. 150]. 

http://www.katolik.pl/

