
Uzupełnij:  1. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go, i do niego …”   2. „Ja zachowałem przykazania Ojca mego i … w Jego miłości”.                     
3. „… w miłości mojej”.  4. To jest moje przykazanie, abyście się … miłowali.  5. „Nikt nie 
ma … miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. 6.  „Już was nie … 
sługami”.  7. „Jeśli będziecie zachowywać moje … będziecie trwać w miłości mojej”.                     
8. „Ja was … i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”.  9. Wszystko                
da wam Ojciec, o cokolwiek Go … w imię Jezusa.  10. „… wam wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego”. 11. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was …”. 12. „To wam …                            
aby radość moja w was była”. 13. „Kościół bez … jest jałową ziemią 

Tylko ten, kto trwa                    
w miłości Boga, jest 
spokojny. Kochać Boga, 
to kochać kogoś 
najłagodniejszego. Ta 
miłość nigdy nie może 
być za wielka i na pewno 
jest odwzajemniona, bo 
Bóg kocha każdego                  
z nas.  Trwanie w takiej 
miłości – jest radością 
Chrystusa. Żeby wytrwać 
trzeba nieustannie starać 
się wypełniać to, czego 
Bóg od nas chce. – Nie 
wystarczy jednak etyka 
obowiązku. Potrzebna 

jest postawa dziecka, które czyni wszystko z miłości do Ojca.  [x J. Twardowski, W świetle 
Ewangelii, s. 351].                                                        

Ustaliło się mniemanie, że radość jest przeciwstawieniem cierpienia. Tutaj cierpimy, 
męczymy się, a w niebie będziemy przeżywali radość. –W duchu naszej wiary radość                    
i cierpienie nie są pojęciami wykluczającymi się. Można przeżyć radość pośród cierpień, 
pośród utrapień i zobaczyć otwarte niebo. – Człowiek, który jest w łączności z Panem 
Bogiem – choćby go spotykały nie wiadomo jakie choroby      i trudności – ma na ziemi 
wewnętrzny spokój, wewnętrzne życie łaski w sobie. – Nie można łączyć radości z życiem 
po śmierci, ale trzeba pomyśleć ile razy byłem w życiu szczęśliwy pomimo cierpień. 
Naszym udziałem nie jest unikanie ziemskich cierpień, ale przezywanie radości pośród 
wszystkiego tego, co nas dotyka, gnębi i boli.                                                              
Kiedy Jezus mówił o pełnej radości? – Nie w Kanie Galilejskiej, chociaż był na zabawie, 
nie w czasie procesji Niedzieli Palmowej, kiedy wszyscy cieszyli się wielkim zwycięstwem. 
O radości mówił na krótko przed śmiercią, wiedząc o Wielkim Piątku. Mówił wtedy, kiedy 
wszystko oddawał Bogu i ludziom. – Jako człowiek posłuszny woli Ojca, oddal Bogu swoje 
nagle przerwane życie. Ludziom oddał serce, czas, ostatnią szatę. Pełna radość jest tylko 
wtedy, kiedy wszystko oddaje się Bogu i ludziom.   [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 

s. 352-353].   MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o  radość i Bożą 

miłość w każdej sytuacji mojego życia ……  i  wezmę udział w nabożeństwach majowych. 
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 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje                           
go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23);      

    J 15, 9-17                          
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".
  Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie miłości. Miłować Boga                   
z całego serca i bliźniego jak siebie samego jest daleko ważniejsze od zachowywania                  
w sposób skostniały tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są celem 
samym w sobie. Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, z miłości zesłał 
na świat swojego Syna, z miłości On umarł i zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty 
zstępował nawet i na pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu - na Korneliusza. Jeżeli 
jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, dlatego módlmy się o to, 
ponieważ będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości. [s. Faustynę Aleksandrowicz CSFN, 
http://mateusz.pl/czytania/2021/20210509.html]; 

• Papież Franciszek – W Ewangelii jest tylko jedno wielkie wezwanie: aby iść za Jezusem 

drogą miłości. Jest to szczyt i centrum wszystkiego. W tym sensie miłosierdzie                               
i kontemplacja są synonimami, mówią to samo. Święty Jan od Krzyża twierdził, że 
mały akt czystej miłości jest bardziej pożyteczny dla Kościoła niż wszystkie inne 
dzieła razem wzięte. Największym cudem, jakiego może dokonać chrześcijanin jest 
to, co rodzi się z modlitwy, a nie z pychy naszego „ja”, to, co zostaje oczyszczone przez 
pokorę, nawet jeśli jest to odosobniony i cichy akt miłości. I to jest droga modlitwy 
kontemplacji. „Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie!” i mamy tu to 
czynienia z aktem miłości, milczącego dialogu z Jezusem, który czyni wiele dobrego 
Kościołowi.  … [[z audiencji ogólnej, z biblioteki Pałacu Apostolskiego.05.05 2021];                                        

• św. Jan Paweł II – … Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech wszelki lęk 

znajdzie ukojenie u Tego, do którego wołamy „Abba Ojcze!”.                                                    
(z: Apel III Tysiąclecia na Polach Lednickich, 4.06.1999); 

  1 P  Z  J  Z  E  Y x 

  2 x T   A M x x x x x x 

  3 W  T  W  J   E x x 

  4 x x W  A  E  N  E x 

  5 W  Ę  S   J x x x x 

  6 N  Z  W  M x x x x x 

  7 x P   Y  A  A   A 
  8 x x W  B  A   M x x 

  9 x P   R  S  C  E x 

10 x O   A  M  Ł  M x 

11 x U   Ł  W  Ł  M x 

12 P  W  E  Z  A   M 
13 x x x x M  Ł  Ś  I x 
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – „Lepiej jest jak najmniej myśleć o grzechach                             

i o szatanie, a jasną twarzą ustawić się ku Bogu i ku wszystkiemu, co jest ze światła,                       
z prawdy i z miłości”. (Kromka chleba, 10 maj, Warszawa 2008);   
  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby 
dyktował  Go dla ciebie Duch ŚwiętyII -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie 
tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  -- Na ogół naszej radości wiele brakuje 
do pełni. Trudno nam przychodzi cieszyć się i przeżywać radość całą swą istotą. Niekiedy 
umiemy co najwyżej powierzchownie i chwilowo się weselić … Czujemy jednak dobrze, że 
to nie jest prawdziwa radość, która owocowałaby pokojem serca, odprężeniem, 
optymizmem, nadzieją. Ciągle bowiem coś nam przeszkadza, coś nas od wewnątrz  
zatruwa, niepokoi i przejmuje lękiem. … Ludzkie sumienie jest bardzo wrażliwym 
„organem” i nie daje się łatwo znieczulić. Nawet jeśli przyzwyczai się do grzechu, prędzej 
czy później okazuje się, że niepokój … co jakiś czas daje o sobie znać… Radość to nie 
jest tylko chwilowa wesołość, lecz trwała postawa człowiek wobec siebie, życia i innych 
ludzi. Takiej trwałej i pełnej radości chce dla nas Chrystus. On wie, że nie da się jej 
osiągnąć samemu, gdyż jest ona darem, który przychodzi do człowieka z zewnątrz, często 
jako „produkt uboczny” czegoś innego. Tym czymś innym jest przede wszystkim miłość … 
Najważniejszym źródłem i powodem radości jest miłość! I stąd przykazanie miłości. … 

Miłość wymaga pełnej wolności, wyboru, który wypłynie z głębin naszej wolnej, 
nieprzymuszonej woli. ...  Bezwarunkowa Boża miłość i akceptacja każdego z nas, daje 
nam pełne poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że Bóg dał nam najprawdziwszy                         
i najbardziej przekonujący „dowód” miłości – krzyż. I to jest dopiero właściwy powód do 
radości: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. …  Bóg mnie kocha pomimo wszystko! … 
- Jeśli kochamy Boga, jeśli wiemy, że On nas kocha, to czy wyrządzimy Mu celowo                          
i świadomie krzywdę?  - Czyż nie spróbujemy raczej czynić tego, co Mu się będzie 
podobało?  - Odkryjemy wtedy, co to znaczy prawdziwa i pełna radość. - III. Oratio: Teraz  
ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Wołaj z radości na cześć 

Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. (Ps 98). -  IV – Contemplatio: Trwaj 

przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj 
w różnych porach dnia: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego                       
(Ps 98). [z: Ks. M. Pohl „Aby radość wasza była pełna”...”];. - Czy można Boga kochać rano, 
w południe, wieczorem i nawet przez sen? – Odpowiem przykładami z Ewangelii: – 
Przychodzi poranek: Budzimy się. Miejmy świadomość, że to Bóg nas budzi, otwiera 
nam oczy i wydaje polecenie, jak Jezus paralitykowi: „Wstań i chodź”. Nie możemy 

ociągać się, usprawiedliwiać, choćby była okropna pogoda, chlapał deszcz i pies wył                       
za oknem… Jeśli tak przyjmujemy od Boga poranek, wtedy na dzień dobry mówimy Mu, 
że Go kochamy.  - Przychodzi południe: … polecenie, jakie Jezus dał sługom w Kanie: 
„Napełnijcie stągwie wodą”. Napełnianie stągwi wodą jest obrazem nieznośnego trudu, 

jak trud ciągłego sprzątania,… gotowania, uczenia…, wszystkiego, co wydaje się trudne 
… Jeżeli przyjmujemy wszystko ze świadomością, że Bóg tego od nas oczekuje, wtedy 
mówimy Mu, że Go kochamy. A Bóg, który zmienił wodę w wino, naszemu trudowi, 
pozornie bezsensownemu, nada sens.  - Przychodzi wieczór:  w poleceniu Jezusa: 

„Czuwajcie i módlcie się”, kryje się ostrożność (żebym nie przegapił czegoś ważnego)                        
i nadzieja – Bóg nawet o zmierzchu mojego życia może się mną posłużyć …-  Przychodzi 
noc: nie można bać się dnia następnego. Pan Jezus powiedział: „Nie bój się o jutro,                          

bo każdy dzień sam się o siebie troszczy. Nie bój się, ale wierz”. Jeżeli z wiarą 
przyjmujemy te słowa, to kochamy Boga nawet przez sen. [x Jan Twardowski]; 

          OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  

                09 maja 2021 r.                                                    

1. Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych! Jednorazowo 
może uczestniczyć w nabożeństwach w naszym kościele 35 osób. Pamiętajmy                              

o dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła, zachowaniu odpowiedniego dystansu między 
sobą, zwłaszcza w kolejkach do Komunii Św. 
2. W dniu wczorajszym, podczas uroczystości odpustowych, zostały zainstalowane 
Relikwie naszego Patrona Św. Stanisława Biskupa, które są umieszczone                                  

w relikwiarzu pod główny ołtarzem. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy swoim 
zaangażowaniem przyczynili się do przebiegu tej uroczystości.                                       
Dziękujemy zwłaszcza J. Eksc. Ks. Bp Rafałowi Markowskiemu, który przewodniczył 

tym obchodom, udzielił sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży oraz przeprowadził 
wizytację kanoniczną naszej parafii. 
3. Informujemy, że przez cały maj w każdą środę Nowenna do MB. Nieust. Pomocy jest  

bezpośrednio  po  nabożeństwach  majowych, które są codziennie o 17.15. 
4. W tym tygodniu Kościół wspomina: w czwartek, 13 maja, NMP z Fatimy, a w piątek 
święto św. Macieja Apostoła.  
5. W piątek rozpoczyna się Nowenna do Ducha Św. przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego. Modlitwy nowennowe będą połączone z nabożeństwami majowymi.  
6. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego.  

Z duszpasterskiego obowiązku przypominamy, że uroczystością Zesłania Ducha Św.  

(23 maja),  kończy się okres Spowiedzi i Komunii Św.  wielkanocnej.

 Życzymy wszystkim naszym Parafianom i drogim Gościom,  
aby nasz Patron Św. Stanisław Biskup ze Szczepanowa,  

wypraszał obfitość Bożych Łask dla każdej i każdego z Was.  
Obyście za przykładem naszego Patrona mężnie wyznawali naszą wiarę  

i zawsze nieugięcie stawali w jej obronie.  
Niech Jego przemożne wstawiennictwo i orędownictwo 

 towarzyszy nam wszystkim nie tylko dziś, ale każdego dnia.  
Od Ołtarza Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

 przesyłamy Wam -  Kochani nasze pasterskie błogosławieństwo! 

 
KALENDARIUM:                                                                
13 V – czw. -  Święto Najświętszej Maryi Panny z Fatimy -  objawienia Matki Bożej                              

w Fatimie, rozpoczęły się 13 maja 1917 roku. Maryja prosiła wówczas o nawrócenie  i przestrzegała 
przed złem, które miało dotknąć świat. - Nie da się do Chrystusa i Jego Kościoła przynależeć bez 
zobowiązań, tak na niby, bez kosztów.                                                                                                   

14 V  –  pt. – Święto św. Macieja, apostoła - jeden z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany 

został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie. Maciejowi udzielono 
święceń biskupich i władzy apostolskiej.                                                             
15 V - sb. - Wsp. św. Zofii, wdowy i męczennicy -  II w. Zofia stanowczo odmówiła złożenia 

ofiary kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Trzy jej nieletnie córki (Pistis, Elpis i Agape - 12, 10 i 9 lat) 
poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie załamało to naszej świętej …  zmarła jednak                          
z boleści za córkami… - Jest patronką matek, wdów, wzywana bywa w niedoli i w przypadku szkód 
wyrządzonych przez przymrozki.  


