
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali 
Ducha Świętego (Dz 8, 5-8. 14-17) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił 
im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą 
i skupieniem słów Filipa, ponieważ 
widziały znaki, które czynił. Z wielu 
bowiem opętanych wychodziły z 
donośnym krzykiem duchy nieczyste, 
wielu też sparaliżowanych i chromych 
zostało uzdrowionych. Wielka zaś 
radość zapanowała w tym mieście. 
Kiedy apostołowie w Jerozolimie 
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła 
słowo Boże, wysłali do niej Piotra i 
Jana, którzy przyszli i modlili się za 
nich, aby mogli otrzymać Ducha 
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze 
nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w 
imię Pana Jezusa. Wtedy więc 
nakładali apostołowie na nich ręce, a 
oni otrzymywali Ducha Świętego. 

Oto Słowo Boże. 
 
  

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, 
opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu wspaniałą oddajcie. 
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są 
Twe dzieła! 

 

Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj 
śpiewa Tobie,  
niech Twoje imię opiewa». 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,  
zadziwiających rzeczy dokonał wśród 
ludzi! 

 

Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Morze na suchy ląd zamienił,  
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy!  
Jego potęga włada na wieki. 

 

Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, † 
którzy boicie się Boga,  
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął 
mej prośby  
i nie oddalił ode mnie swej łaski. 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Znaczenie śmierci Chrystusa (1 P 3, 15-18) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Piotra Apostoła 
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w 
sercach waszych za Świętego i bądźcie 
zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was 
uzasadnienia tej nadziei, która w was 
jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą 
zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, 
którzy oczerniają wasze dobre 
postępowanie w Chrystusie, doznali 
zawstydzenia właśnie przez to, co wam 
oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – 
jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc 
dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus 
bowiem również raz jeden umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 
ale powołany do życia przez Ducha. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

EWANGELIA 

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy  
(J 14, 15-21) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Parakleta 
da wam, aby z wami był na zawsze – 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ 
u was przebywa i w was będzie. Nie 
zostawię was sierotami. Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie już Mnie widział. Ale wy 
Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i 
wy żyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i je 
zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś 
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę 
go miłował i objawię mu siebie». 
 
Oto Słowo Pańskie. 
  

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

„Trwajcie mocni w wierze!” Wysłuchaliśmy przed chwilą słów Jezusa: „Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy”. W tych słowach Jezus 

ukazuje najściślejszy związek, jaki istnieje między wiarą i wyznaniem Bożej prawdy, między 

wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według 

przykazań Bożych. Wszystkie te trzy wymiary wiary są owocem działania Ducha Świętego. 



Działanie to objawia się jako wewnętrzna moc, która jednoczy serca uczniów z Sercem 

Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci, tak jak On ich umiłował. Tak więc wiara jest 

darem, ale jednocześnie jest też zadaniem. 

„Ojciec da wam innego Pocieszyciela — Ducha Prawdy”. Wiara jako znajomość i 

wyznawanie prawdy o Bogu i o człowieku „rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się 

słyszy, jest słowo Chrystusa” — naucza św. Paweł. W dziejach Kościoła Apostołowie głosili 

słowo Chrystusa, starając się przekazać je nieskazitelne swoim następcom, którzy z kolei 

przekazywali je następnym pokoleniom, aż do naszych czasów. Wielu głosicieli Ewangelii 

oddało życie za wierność prawdzie słowa Chrystusa. I tak, z troski o prawdę, ukształtowała się 

Tradycja Kościoła. Podobnie jak było w minionych wiekach, i dziś są osoby lub środowiska, 

które odchodząc od tej Tradycji, chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii 

prawdy, według nich, zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć 

wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i 

od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy. Za prawdę 

Ewangelii odpowiedzialni są następcy Apostołów, razem z Papieżem, ale także wszyscy 

chrześcijanie są wezwani, by wziąć na siebie część tej odpowiedzialności, przyjmując jej 

autorytatywne wskazania. Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze 

wskazaniami Ewangelii i Tradycją Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet 

gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie 

relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma św. Tylko cała prawda 

pozwoli przylgnąć do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 

Chrystus mówi: ”Jeśli Mnie miłujecie...” Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia 

określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy 

przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości 

Tego, który nas pierwszy umiłował, aż do całkowitej ofiary z siebie. „Bóg (...) okazuje nam 

swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 

Jak inaczej możemy odpowiedzieć na tak wielką miłość, jeśli nie sercem otwartym i gotowym 

miłować. Ale co to znaczy miłować Chrystusa? To znaczy ufać Mu również w godzinie próby, 

podążać za Nim także drogą krzyżową w nadziei, że niebawem nadejdzie poranek 

zmartwychwstania. Powierzając się Chrystusowi, nie tracimy nic, a zyskujemy wszystko. W 

Jego rękach nasze życie nabiera prawdziwego sensu. Miłość do Chrystusa wyraża się w 

pragnieniu życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego Serca. Realizuje się to przez wewnętrzne 

zjednoczenie, oparte na łasce sakramentów, umacniane przez nieustanną modlitwę, uwielbienie, 

dziękczynienie i pokutę. Nie może zabraknąć uważnego wsłuchiwania się w natchnienia, które 

On przekazuje nam przez swoje Słowo, przez osoby, które spotykamy, przez sytuacje z 

codziennego życia. Miłować Go znaczy prowadzić z Nim nieustanny dialog, aby poznać Jego 

wolę i gorliwie ją pełnić. 



Przeżywać własną wiarę jako relację miłości do Chrystusa znaczy również być 

gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego miłości. Oto dlaczego 

Jezus powiedział do Apostołów: „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania”. A jakie są przykazania Chrystusa? Kiedy Jezus nauczał tłumy, nie omieszkał 

potwierdzić prawa, które Stwórca wpisał w serce człowieka, a później zapisał na tablicach 

Dekalogu. Jezus jednak dał Prawu nową motywację: należy zachowywać dziesięć przykazań z 

miłości do Boga i do bliźniego: „Miłować [Boga] całym sercem, całym umysłem i całą mocą i 

miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. 

W tym duchu Jezus sformułował swój wykaz wewnętrznych postaw tych, którzy pragną głęboko 

żyć wiarą: Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości...  

Warszawa, plac Piłsudskiego, 26.05.2006 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  - 17 MAJA 2020 R. 
1. Kalendarz liturgiczny: 

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje (Dni Krzyżowe). Po 
wieczornej mszy świętej i nabożeństwie majowym, będziemy modli się o błogosławieństwo 
Boże dla pracujących w rolnictwie, błagać o urodzaje, pamiętając o tych, którzy w różnych 
miejscach na Ziemi cierpią głód. następnie udamy się w procesji błagalnej. 

Wtorek o 17:30 różaniec za zmarłych wypominanych w naszym kościele w wypominkach 
rocznych, a potem Msza św. w Ich intencji.  

Środa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:45.  

Piątek – wspomnienie św. Rity, nabożeństwo ku czci Świętej po nabożeństwie  majowym. 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

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

3. Spowiedź święta w dni powszednie od 6:30 – 7:15 oraz od 17:45.  W niedziele i święta 
przed Mszą św.  

4. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby parafii.  

5. Na każdej Mszy św. w naszym kościele może być już 156 osób. Zapraszamy szczególnie na 
Msze św. niedzielne o 11:30, 13:00, 14:15, 17:00 i 19:00 gdzie zwykle jest mniej 
uczestniczących. Podobnie jest sporo wolnych miejsc w kościele na Mszach świętych 
porannych w dni powszednie.  

Módlmy się o głęboką wiarę i odwagę dla ochrzczonych, aby każdy pragnął i 
mógł bez żadnych przeszkód uczestniczyć we Mszy św. 
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