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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	

Dzieje Apostolskie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)

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 S�więty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 

I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar 

Ducha S�więtego 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 S�więtego tak samo jak my?" I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Psalm	(Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4)

REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

S�piewajcie 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.

II	czytanie	

List św. Jana Apostoła (1 J 4, 7-10)

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 

zauważył Benedykt XVI: "w Kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców, do 

każdego z nas należy zrównoważenie zła, jakie oni czynią, przez nasze szczere 

świadectwo o Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu".

W ikonogra�ii przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice 

i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia 

- którymi miał być dobity.

 Św. Maciej jest ponadto patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, 

cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Jego 

wstawiennictwa wzywają też niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę. 
h�ps://deon.pl/wiara/sw-maciej-apostol-wybrany-przypadkiem,278847

1.	Nabożeństwo	majowe codziennie o 18:00. 

2. W poniedziałek zapraszamy na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu 

po wieczornej Mszy św. od godz. 19.00 – 20.00

3. W czwartek Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.00.

4. W sobotę będziemy przeżywać Uroczystość Pierwszej Komunii S� więtej 

o godz.10.00 i 12.00. Spowiedź dzieci przed uroczystością w piątek o godz. 16.00 

i 17.00.

5.	 Księża	 spowiadają	 podczas	 każdej	 Mszy	 św., więc jest okazja, aby odbyć 

spowiedź wielkanocną.

6. W piątek  rozpoczniemy czas modlitewnej nowenny	 przed	 uroczystością	

Zesłania	 Ducha	 Świętego .  Nowenna będzie odmawiana w łączności 

z nabożeństwem majowym. 

7.	Prasa	katolicka	i	Biuletyn	Para�ialny do nabycia w sali Bibliotece Para�ialnej. 

8.	 Zmarli	 nasi	 para�ianie: + Zygmunt Szarmach l.72, +Stefan Kaup l.85, +Regina 

Schwarz l.77, +Danuta Zaniewska l.79, +Franciszek Stangel l.86, +Maria Szczepańska 

/noworodek/, +Jadwiga Piec l.73. Wieczny odpoczynek…

Akt	poświęcenia	się	św.	Józefowi

Intencja	różańcowa	na	maj:
o powołania kapłańskie i zakonne

Słowo na niedzielę
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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 o�iarę przebłagalną za 

nasze grzechy.

Aklamacja (J 14, 23)

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go 

i przyjdziemy do niego.

Ewangelia	

Ewangelia wg św. Jana (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".

Dzisiejsze słowo odkrywa nam kolejne etapy kształtowana się wspólnoty 

Kościoła. Duch S�więty wyraźnie objawia swoje działanie. Apostołowie napełnieni Jego 

mocą dokonują Bożych dzieł. Z jednej strony nawracają innych, a z drugiej sami się 

umacniają, często z zadziwieniem.

Dzieje	 Apostolskie przedstawiają Korneliusza, o�icera rzymskiego, który 

doświadczył łaski Bożej – on i jego dom. Otrzymał polecenie przywołania Piotra 

z leżącej na południe Jafy. Apostoł modląc się otrzymał pouczenie o oczyszczeniu 

wszystkiego stworzenia przez Boga tak, że nie ma już osób ani rzeczy nieczystych. 

To doświadczenie było mu potrzebne, żeby właściwie przyjąć to, co zobaczy 

u Korneliusza. Kiedy przybył na miejsce okazało się, że znajdujący się tam ludzie 

wielbią Boga i zachowują się jak sami Apostołowie w pamiętnym dniu 

Mszy św., tzw. gregoriańskich, za jedną duszę zmarłą ma szczególną skuteczność dla 

wybawienia jej z czyśćca, jest pobożna i rozumna, a zwyczaj odprawiania takich mszy 

jest przez Kościół pochwalony”.

Stąd widzimy, że Msze św. gregoriańskie są to zwyczajne Msze. Ale:

1) odprawiane za jedną i tę samą duszę, a więc nie za kilka;

2) przez 30 dni z rzędu bez przerwy. Można je przerwać tylko w 3 dni Wielkiego 

Tygodnia, jeśliby kapłan odprawiający Msze gregoriańskie wtenczas nie celebrował. – 

Nie muszą być odprawiane przez tego samego kapłana, ani przy tym samym ołtarzu, 

ani też w kolorze czarnym. – Wielka skuteczność gregorianek płynie stąd, że składają 

się z tak wielu Mszy św., a po wtóre z tej wytrwałości, z jaką przez 30 dni błagamy Boga 

o wybawienie jednej i tej samej duszy z czyśćca.

(Pisownia uwspółcześniona)

Posłaniec Serca Jezusowego, kwiecień 1933

https://pch24.pl/co-to-jest-msza-swieta-gregorianska/

 Gdy grono Apostołów zmniejszyło się po tragicznej śmierci Judasza, wtedy 

jedenastu pozostałych postanowiło dołączyć do swego grona ucznia Pana, który 

słuchał Jezusa od chrztu Janowego i był świadkiem jego śmierci, zmartwychwstania 

i wniebowstąpienia. (por. Dz 1,15-26). Po uprzedniej modlitwie do Ducha S�więtego 

zdecydowali rzucić losy. Los padł na Macieja i tak dołączył on do grona Apostołów.

Na początku dziejów Kościoła w Jerozolimie opisanych przez św. Łukasza 

w Dziejach Apostolskich, podane są okoliczności wyboru św. Macieja. Po wystąpieniu 

Piotra, który powiedział o zdradzie Judasza i jego tragicznym losie, uczniowie Pana 

wezwali Józefa zwanego Barsabą oraz Macieja. Następnie modlili się nad nimi 

słowami: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego 

wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu 

sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą" (Dz 1,24-25). I Łukasz dodaje: 

"I dali im losy, a los padł na Macieja".

Wybór Macieja radykalnie zmieniał jego życie. Wcześniej nie spodziewał się, 

że dostąpi tak wielkiego zaszczytu. Doświadczył wielkiej łaski, daru od Pana Boga, 

którego stał się wiernym świadkiem także pośród prześladowań. Wcześniej pokornie 

chodził za Jezusem i z uwagą słuchał Dobrej Nowiny. Serce Macieja napełniło się 

radością i zrozumieniem Bożych tajemnic, do których odkrywania wciąż na nowo 

uzdalniał go Duch S�więty. 

Wydarzenie to uczy nas pokory. Czasem wydaje się, że należymy do ludzi, 

którzy są mało dowartościowani, pomijani przy różnych nominacjach i stanowiskach. 

A przecież najważniejsze jest, byśmy wiernie trwali przy Panu Jezusie, a reszty On sam 

dokona. On sprawi, że nasze życie w pewnym momencie rozbłyśnie jak światło, 

a wtedy nasze serce wypełni się pokojem i radością, której nikt nam nie odbierze. Jak 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu

św. Maciej - apostoł 
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 10-19.5.2021

9:30  ++ Zbigniew Dmowski w 16. rocznicę śmierci, Piotr Dmowski w 3. rocznicę 

śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron

11:00  Za para�ian

12:30  ++ Kazimierz Klimek w 16. rocznicę śmierci, jego żona Barbara i dziadkowie 

z obojga stron

16:00  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny

19:00  + Jan Dymarski (16) 

DOLNY KOS�CIO� Ł

8:00  ++ Klara, Janina, Konrad, Gerard, Ryszard 

9:30  + Zbigniew Wróblewski

11:00 ++ Zmarli z rodziny Bąbińskich i Pawlickich

12:30  ++ Grażyna w 3. rocznicę śmierci, Wacław, mama i zmarli z rodziny

Msze św. gregoriańskie wzięły swój początek od następującego zdarzenia. Za 

czasów św. Grzegorza, który żył od 540 do 604 roku, umierał w rzymskim klasztorze 

św. Andrzeja mnich imieniem Justus. Wyznał on, dręczony wyrzutami sumienia, że 

wbrew ślubom ubóstwa zachował 3 złote dukaty. Kiedy się o tym dowiedział św. 

Grzegorz, który przedtem był opatem w owym klasztorze, a obecnie już papieżem, 

rozkazał wyłączyć owego mnicha ze społeczności braci zakonnych i jako 

wyłączonego, czyli ekskomunikowanego, traktować w chorobie i po śmierci. Tak się 

też stało, a mnich Justus wkrótce umarł, gorzko żałując przestępstwa swojego.

W 30 dni potem zawołał Papież, pełen litości dla zmarłego, przełożonego 

klasztoru i rzekł: „Już długo cierpi brat Justus w płomieniach czyścowych, musimy mu 

naszą miłość okazać, jak tylko możemy, by został z nich uwolniony. Idź więc i od dzisiaj 

niechaj każdego dnia odprawia się przez 30 dni z rzędu Msza św. za niego, tak by żaden 

dzień nie minął, w którym by za jego zbawienie nie była złożona O�iara św.”

Kiedy rozkaz Papieża został wykonany, dokładnie w dniu ostatnim, czyli 

30-tym, zjawił się mnich Justus jednemu z braci i oznajmił, że jego cierpienia już się 

skończyły i że został przyjęty do społeczności niebian. „Przez to stało się rzeczą jasną – 

pisze św. Grzegorz – że zmarły został przez zbawczą o�iarę uwolniony od swej kary”.

Od tego czasu wytworzył się w Kościele zwyczaj, że wierni zamawiają 30 Mszy 

św. za zmarłych. Zwyczaj to bardzo starożytny, bo sięgający VII wieku. Te 30 Mszy św. 

zaczęto nazywać od imienia św. Grzegorza, który je pierwszy kazał odprawić, 

gregoriańskimi. Kiedy później prywatne objawienia potwierdziły przedziwną 

skuteczność takich Mszy św., ten pobożny zwyczaj coraz bardziej się rozszerzał. 

Papieże, np. Benedykt XIII i XIV, wysoko go cenili, wreszcie S�więta Kongregacja 

Odpustów wyraźnie oświadczyła, że „Ufność, którą mają wierni, iż odprawienie 30 

Pięćdziesiątnicy. Dziwili się temu chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Piotr 

jednak orzekł pod natchnieniem, że Bóg uczynił łaskę dla wszystkich i odtąd każdy ma 

w Chrystusie śmiały przystęp do Ojca. Udzielono chrztu wszystkim, a pozostawszy 

u nich, Piotr zapewne katechizował ich w duchu Ewangelii. To jeden z przełomowych 

momentów w życiu Kościoła.

Psalmista wielbi Boga w tym, że jest zwycięzcą nad wszystkimi narodami i że 

Jego chwała przekroczyła granice domu Izraela, ukazując się wszystkim krańcom 

ziemi. Wiemy o tym jako chrześcijanie, ponieważ jesteśmy owocem tego działania 

Ducha S�więtego.

Bywa tak, że trudno przyjmuje się kogoś odmiennego, różnice mogą budować 

mury. S�w. Jan w swoim liście zachęca do wzajemnej miłości. Ta najważniejsza cnota 

przejawia się we wszystkich nowotestamentowych pismach tego Apostoła. Bardzo 

wyraźnie słyszał o jej znaczeniu z ust samego Pana, kiedy zapamiętywał Jego słowa, 

leżąc na piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Jan wie, że różnice nie są 

przeszkodą, ale mogą być szansą spotkania; zaś fakt ich łączenia jest najlepszym 

dowodem działania Ducha miłości w Kościele.

Miłowanie jest możliwe jeśli każdy ma doświadczenie bycia umiłowanym. To 

nie my decydujemy kogo kochać, bo nie jesteśmy autorami miłości. Bóg umiłował nas 

wszystkich i dla każdego z nas posłał swojego Syna na świat. Łatwiej pokochać kogoś 

wiedząc, że i on jest kochany przez Boga. Skoro obaj jesteśmy, to nie wypada się od 

siebie separować.

Ewangelia objawia głębokie pragnienie Jezusa, który wiedział, że po Jego 

odejściu będą kłopoty z miłością bliźniego. Dlatego jak refren powtarza nowe 

przykazanie o wzajemnej miłości na Jego wzór. Widać że wspólnota zgromadzona 

wokół Jana potrzebowała tego pouczenia, skoro zajmuje ono naczelne miejsce 

w zbiorze jego pism. I więcej – Kościół nieustannie potrzebuje pouczenia o miłości, bo 

zbyt łatwo jest ją zgubić i o niej zapomnieć. Wystarczy zrobić dobry rachunek 

sumienia...

Jeśli więc będziemy trwać w Jezusowej miłości, czyli będziemy do Niego 

podobni w odczuwaniu i działaniu, wtedy będziemy jednomyślni z Bogiem, a On 

z miłości do Syna jest w stanie zrobić wszystko, nawet rzeczy niemożliwe. Ta 

motywacja jest absolutnie święta i absolutnie dobra. Nie może nikogo skrzywdzić. 

Zapewnienie o byciu wysłuchanym dotyczy właśnie takiego warunku – że będę chciał 

tego co Bóg, czyli miłości dla wszystkich. Inaczej Pan nie spełni naszych próśb. Warto 

o tym pomyśleć, kiedy o coś się modlimy, a tego nie otrzymujemy (odsyłam także do 

Listu	św.	Jakuba).

Przypomnij sobie, że zostałeś pokochany jeszcze jako grzesznik i czyń to samo 

względem swoich współniewolników. Oto owoce Chrystusowego odkupienia.

ks.	Krystian	Wilczyński

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie
Co	to	jest	Msza	Święta	gregoriańska?	
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PONIEDZIAŁEK	10.5.2021

6:30  ++ Jacek Kostyszyn w 3. rocznicę śmierci, Halina Kostyszyn w 25. rocznicę 

śmierci i dziadkowie 

6:30  ++ Michał w 42. rocznicę śmierci i Aniela

7:00  + Jan Dymarski (10)

7:00  ++ Bolesława 30. rocznica śmierci żony i dzieci

7:00  + Alicja Kudlicka w miesiąc po pogrzebie 

7:30  ++ Gabriela i rodzice z obojga stron

7:30  + Katarzyna Sałata (10) 

18:30  + Mieczysław Król (10) 18:30 ++ Norbert, Stefan i za dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK	11.5.2021

6:30  + Mieczysław Król (11) 

6:30 ++ Stefan Chojnacki i zmarli z rodziny – o dar nieba

7:00  ++ O dar nieba dla zmarłego Kazimierza Płóciennik w 32. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny

7:00  + Stanisława (ona)

7:00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Emilii 

7:30  ++ Andrzej, Cecylia, Czesław, Joanna, Emilia i zmarli z rodziny

7:30  + Katarzyna Sałata (11) 

18:30  ++ Tadeusz i zmarli z rodziny

18:30  + Jan Dymarski (11) 

ŚRODA	12.5.2021	ŚWIĘTYCH	MĘCZENNIKÓW	NEREUSZA,	ACHILLESA	

I	PANKRACEGO

6:30  + Jan Dymarski (12)

6:30 ++ Za zmarłych Gertrudę i Jan Laskowskich, Józefa, Henryka, Krystynę, 

Idziego, Urszulę i zmarłych z rodziny

7:00  + Bronisława Pawełczak w miesiąc po pogrzebie

7:00  + Roman Czajka w miesiąc po pogrzebie

7:30  + Z� ona Elżbieta Strawińska – Suchocka w 4. rocznicę śmierci

7:30  + Katarzyna Sałata (12)

7:30  + Elżbieta Butkiewicz w miesiąc po śmierci 

18:30 + Mieczysław Król (12)

18:30  + Hieronim w 4. rocznicę śmierci

CZWARTEK	13.5.2021	DZIEŃ	FATIMSKI

6:30  + Anna Macniak o dar nieba

6:30  ++ Jan Sienkiewicz w 7. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, siostry: 

Genowefa, Maria i syn Adam 

7:00  + Mieczysław Król (13)

7:00  ++ Artur Kalinowski, Barbara Bekier i rodzice z obojga stron oraz zmarli 

z rodziny Bekierów i Kalinowskich

7:00  + Krzysztof Grimm w miesiąc po pogrzebie

7:30  + Józef Szymański w 5. rocznicę śmierci

7:30  + Katarzyna Sałata (13)

18:30  O uwielbienie Eucharystii i nowe powołania dla wspólnoty Franciszkańskiego 

Zakonu S�wieckich 

18:30  + Jan Dymarski (13)

PIĄTEK	14.5.2021	ŚWIĘTEGO	MACIEJA,	APOSTOŁA

6:30  + Henryka (ona) Pawluk w 2. rocznicę śmierci

6:30  ++ Michalina i Franciszek Walkiewicz, rodzice i rodzeństwo z obojga stron

7:00  + Mieczysław Król (14)

7:00  ++ Rodzice: Zo�ia i Wacław oraz bracia z rodziny Goliaszów

7:00  + Maria Krefta w miesiąc po pogrzebie

7:30  ++ O miłosierdzie Boże i radość nieba dla śp. Zo�ii, Jana, Klary, Franciszka, 

Marianny, Józefa, Katarzyny, Teresy, Stanisława, teściów i za wszystkie dusze 

w czyśćcu cierpiące

7:30  + Katarzyna Sałata (14)

18:30  ++ Halina Rokosz w 29. rocznicę śmierci o spokój jej duszy i wieczne szczęście 

w niebie i zmarłych z rodziny Rokoszów i Czajka

18:30  + Jan Dymarski (14)

SOBOTA	15.5.2021

6:30  ++ Siostra Elżbieta w 43. rocznicę śmierci, rodzice: Anna i Augustyn, brat Józef 

Walaszkowscy

6:30  ++ Rodzice: Jan i Zo�ia Lademann oraz szwagier Kazimierz

7:00  + Mieczysław Król (15)

7:00  ++ Rodzice: Zo�ia i Wiktor i bracia: Andrzej i Mirosław Sankowscy

7:00  + Jarosław Waszak w miesiąc po pogrzebie

7:30  + Katarzyna Sałata (15)

7:30  + Jan Dymarski (15)

18:30  ++ Roman Marasiński w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron 

 i rodzeństwo

NIEDZIELA	16.5.2021	UROCZYSTOŚĆ	WNIEBOWSTĄPIENIA	PAŃSKIEGO

GO� RNY KOS�CIO� Ł

6:30  + Katarzyna Sałata (16)

8:00  + Mieczysław Król (16)

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Dekalog	-	V	przykazanie

1	maja	liturgiczne	wspomnienie	św.	Józefa	Robotnika	

Intencje Mszalne 10-19.5.2021
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