
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Wybór pierwszych diakonów  (Dz 6, 1-7) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli 
helleniści szemrać przeciwko 
Hebrajczykom, że przy codziennym 
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano 
ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy 
wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie 
jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali 
słowo Boże, a obsługiwali stoły. 
Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu 
mężów spośród siebie, cieszących się 
dobrą sławą, pełnych Ducha i 
mądrości. Im zlecimy to zadanie. My 
zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa». Spodobały się te 
słowa wszystkim zebranym i wybrali 
Szczepana, męża pełnego wiary i 
Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, 
Nikanora, Tymona, Parmenasa i 
Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 
Przedstawili ich apostołom, którzy, 
modląc się, nałożyli na nich ręce. A 
słowo Boże szerzyło się, wzrastała też 
bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a 

nawet bardzo wielu kapłanów 
przyjmowało wiarę. 

Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
 
Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na 
cześć Pana,  
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze,  
grajcie Mu na harfie o dziesięciu 
strunach. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Bo słowo Pana jest prawe,  
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość,  
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,  
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Powszechne kapłaństwo  (1 P 2, 4-9) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Piotra Apostoła 
Najmilsi: 

Przybliżając się do Pana, który jest 
żywym kamieniem, odrzuconym 
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 
wybranym i drogocennym, wy również, 
niby żywe kamienie, jesteście budowani 
jako duchowa świątynia, by stanowić 
święte kapłaństwo, dla składania 
duchowych ofiar, miłych Bogu przez 
Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się 
w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień 
węgielny, wybrany, drogocenny, a kto 
wierzy w niego, na pewno nie zostanie 
zawiedziony». Wam zatem, którzy 
wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie 
wierzą, właśnie ten kamień, który 
odrzucili budowniczowie, stał się 
głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i 
skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni 
słowu, upadają, do czego zresztą są 
przeznaczeni. Wy zaś jesteście 
wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
Bogu na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, 
który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
 

EWANGELIA 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem  (J 14, 1-12) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 
znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 
znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego 
Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: 
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
„Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 
tych, które wam mówię, nie wypowiadam 
od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, 
On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze 
względu na same dzieła! Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, a nawet większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca» 

Oto Słowo Pańskie. 
 



O POBOŻNYM PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ

Sam Chrystus zachęca nas do przyjmowania Komunii św. słowami, które 
wypowiadamy jako kapłani w czasie przeistoczenia chleba i wina w Najświętsze 
Ciało i Krew Zbawiciela. To, co niżej napiszę dotyczy tylko przyjmowania 
Komunii św. bezpośrednio do ust, a nie na rękę. Tak przyjęliśmy Pierwszą 
Komunię św., tak nas uczono i do tego nas zachęcali nasi wierzący rodzice 
i katecheci, których wiarę jako dzieci poznaliśmy. Komunię św. bezpośrednio do 
ust składamy umierającym na ostatnią drogę (wiatyk); tak właśnie przyjmujemy 
Komunię św. uroczyściej tj. pod dwiema postaciami. Czcigodne Kościoły 
Katolickie wschodniego obrządku właśnie tak udzielają Komunii świętej. Samo 
przygotowanie do wielkiego wydarzenia, jakim jest Komunia św. przyjęta przez 
nas ma ogromne znaczenie. Nic w przygotowaniu do przyjęcia Ciała Pańskiego, 
nie może być związane z jakąś modą czy poszukiwaniem nowych „wrażeń”, 
ponieważ przyjmujemy Chrystusa, naszego Boga, pod postacią chleba. Duszę 
naszą przygotowujemy przez spowiedź sakramentalną, a więc nawrócenie. 
Nawet jeśli bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. nie idziemy do 
spowiedzi, to jednak ze względu na otrzymane wcześniej sakramentalne 
odpuszczenie grzechów, idziemy do Komunii św. Nie wolno przystępować do 
Komunii św. ze świadomością grzechu ciężkiego. Zawsze należy najpierw 
żałować za grzechy oraz wyspowiadać się ze wszystkich grzechów ciężkich. Do 
Komunii św. przystępujemy pokornie i z wiarą, że przyjmujemy samego Boga. 
On nas stworzył; On nas podtrzymuje w istnieniu i życiu aż do tej chwili; On nas 
zachowa przy życiu doczesnym tak długo jak On zechce. Nie możemy przy 
całym naszym staraniu dołożyć choćby chwili do naszego ziemskiego życia. On 
nam daje swoje Ciało i Krew jako zadatek życia wiecznego. Ciało nasze 
natomiast przygotowujemy poprzez post eucharystyczny, czyli powstrzymanie 
się od pokarmów i napojów przez jedną godzinę do momentu komunii św. 
(zwykłą wodę można pić). Z tego postu są zwolnieni przez Ojca świętego chorzy 
i opiekujący się nimi. Komunię św. możemy przyjąć klęcząc, stojąc, siedząc, 
leżąc. Te dwie ostatnie postawy ciała dotyczą chorych. Po Komunii św. 
dziękujemy Chrystusowi za Jego dary i za to, ze do nas przyszedł.  

Życzę Wam, abyście tak przyjmowali Komunię św. jakbyście zaraz mieli 
stanąć przed Miłosiernym Sędzią. Bo taka jest prawda: przyjmujemy 
Miłosiernego Chrystusa i obyśmy zawsze mieli tak czystą duszę by Go godnie i 
pobożnie przyjmować. 

Ks. Dariusz Firszt 
 
 



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkanocna 
10 maja 2020 r. 

 
1. Kalendarz liturgiczny: 

Środa – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 

Czwartek – Święto św. Macieja Apostoła 

Sobota – Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego 
patrona Polski 

2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o godz. 18:30 

3. We czwartek (14 maja) o godz. 20:00 rodzice zapraszają na adorację 
(w kaplicy) w intencji dzieci przygotowujących się do bierzmowania. 

4. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby Kościoła.  

5. Pamiętajmy o modlitwie w intencji dobrych urodzajów i abyśmy umieli 
się dzielić dobrami (duchowymi i materialnymi) z naszymi bliźnimi. 

 
 

Św. Tomasz - Modlitwa po Komunii św. 

 

Najłaskawszy Boże, 

daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna, 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

które wziął On z Maryi Dziewicy, 

abym mógł być włączony w Jego Ciało mistyczne 

i zaliczony miedzy Jego członki. 

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać 
się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna 
Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej 

wędrówki pragnę przyjąć pod postacią chleba. 
Amen. 
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