
UZUPEŁNIJ:  1. „Ja … przykazania Ojca mego”  2. „Jeśli 

będziecie zachowywać moje …, będziecie trwać                    
w miłości mojej” 3. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją …” 4. „…w miłości mojej”  5. „Wy … 
przyjaciółmi moimi” 6. „To jest moje przykazanie, abyście 
się… miłowali” 7. „Przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc …”  8. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za … swoich” 9. „Już was nie … 
sługami” 10. „… wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego” 11. „Jak Mnie … Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” 
12. „aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go …         
w imię moje” 13. „Nie … Mnie wybrali” 14. „To wam 
powiedziałem, aby … moja w was była”.  

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. Niech 

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

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);                   
                                          
Tylko ten, kto trwa w miłości Boga jest spokojny… 

Miłość na pewno jest odwzajemniona, bo Bóg kocha 
każdego z nas… Nie wystarczy jednak etyka obowiązku. 
Potrzebna jest postawa dziecka, które czyni wszystko               
z miłości do Ojca.                                         
– 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];     
  MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o umocnienie 

daru przyjaźni Bożej w moim sercu, …  i  wezmę udział             
w nabożeństwach majowych… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 x Z   H  W  Ł  M x 

  2 P   Y   Z  N  A x 

  3 x x x x x N A   Ę x x 

  4 W  T  W  J   E x x 

  5 x x J  S  E  C  E x 

  6 x W   J  M   E x x 

  7 x x P    N  S   I 
  8 x P   Y  A  I  Ł x 

  9 N  Z    M x x x x x 

10 O  N  J  I   M x x 

11 x x x U   Ł  W  Ł x 

12 x x P  P  O   C  E 
13 x x x x W  Ś   E x x 

14 x R  D   Ć x x x x x 
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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]; 
 

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej                      
z Fatimy dokonało się 13 maja 1917 r. 
„Przyszłam upomnieć ludzkość, aby 
zmieniała życie i nie zasmucała Boga 
ciężkimi grzechami. Niech ludzie 
codziennie odmawiają Różaniec                                      
i pokutują za grzechy". Objawienia te są 

przez wielu wierzących otaczane szczególnym 
szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za 
zgodne z Objawieniem dokonanym przez Chrystusa.  
  

MODLITWA WIERNYCH -                                                             
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka                           

i pasterzy Kościoła, aby z radością głosili światu Twoją 
naukę –  CIEBIE PROSIMY …      
2.Módlmy się za chrześcijan, o dar miłowania - CIEBIE…      
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Jej prawa 

umacniały jedność, równość i sprawiedliwość – CIEBIE     
4. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej i ich 
rodziny, aby trwali w miłości Bożej  - CIEBIE …                                                                          

5. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i pracowników 

Służby Zdrowia, aby trwali w miłości Bożej – CIEBIE … 
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z miłością pełnili 

wolę Bożą -   

- CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE .

 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! 

 
MODLITWA: Boże, Ty powołałeś świętego Stanisława 

biskupa do swej służby i dla Twej czci i chwały 
biskup padł pod ciosami królewskiej straży.                         

Niech za jego wstawiennictwem Ojczyzna nasza 
będzie rządzona przez ludzi prawych                                            

i sprawiedliwych. Amen.                
     Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                    
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Św               
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Jezus 
przypomina uczniom, że dzieli się z nimi miłością, którą 
obdarza Go Ojciec. Gorąco zachęca, aby trwać w tej 
miłości, a trwać w niej, to zachowywać Jego przykazania, 
to żyć Jego Ewangelią, to wypełniać Jego wolę, tak jak 
On wypełnia wolę Ojca i zachowuje Ojcowskie 
przykazania. Świadomość tego, że Jezus ich kocha, 
powinna napełniać ich ogromną radością, taką, która 
wypełnia serce Jezusa, którego kocha Ojciec. Jezus 

ofiarowuje też uczniom dar swojej 
przyjaźni, podnosząc ją z poziomu Pan sługa, na 
poziom: Przyjaciel. - Czy ja codziennie otwieram swoje 
serce i życie na miłość Pana Jezusa? Czy zdaję sobie 
sprawę, że bez tej miłości niewiele w życiu osiągnę? - 
Czy kocham Pana Jezusa nie tylko w teorii, ale                               
i w praktyce? Czy mam świadomość, że kochać Jezusa 
w praktyce, to zachowywać Jego przykazania, to być                            
w przyjaźni  z Nim? Czy cenię sobie przyjaźń Pana 
Jezusa, o nią zabiegam i się troszczę?                                                     
- Czy uświadamiam sobie, że być w przyjaźni z Jezusem, 
nie znaczy przestać być Jego sługą?  A może często 
jestem w stanie nieprzyjaźni z Jezusem, zamiast służyć, 
walczę z Nim, zamiast być z Nim, jestem przeciw 
Niemu? - Pan Jezus uświadamia swoim uczniom, że to 
On ich wybrał. Wybrał ich nie po to, aby stanowili grupę 
wzajemnej adoracji, aby im było miło i przyjemnie. On ich 
wybrał i przeznaczył, aby szli  i przynosili owoc, aby szli       
z Dobrą Nowiną, budząc w sercach słuchaczy owoc 
wiary, trwały i stabilny. - Czy zdaję sobie sprawę, że od 
chwili chrztu i mnie wybrał Pan? Czy jestem wdzięczny 
za ten Boży wybór, czy może ciągle nań narzekam, z tym 
wyborem się nie zgadzam? Czy zdaję sobie sprawę,                       
że Pan mnie wybrał, abym był nie tylko Jego uczniem, 
chrześcijaninem, ale abym był aktywnym uczniem                               
i chrześcijaninem, abym idąc przez życie głosił 
Ewangelię, żył Ewangelią, innych do niej przekonywał? 
Czy moje życie rodzi ewangeliczne owoce, „smaczne”, 
piękne i trwałe? Czy to owocowanie dokonuje się                                 
w atmosferze i przestrzeni wzajemnej miłości?                               
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: Pan 
Bóg okazał ludom swe zbawienie (Ps 98)  [z LD.: Ks. R. 

Stankiewicz SDS, www.Katolik]; 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. 
                                                            

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210509.html

