
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Powołanie pogan do Kościoła  (Dz 10, 25-26. 34-
35. 44-48) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł 
mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał 
mu 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 Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali 
nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia 
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że 
dar Ducha Świętego 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 Świętego tak samo 
jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię 
Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby 
zabawił u nich jeszcze kilka dni. 

Oto Słowo Boże.  

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swoją 
sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność 
swoją 
dla domu Izraela. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała 
ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
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DRUGIE CZYTANIE 
Bóg jest miłością  (1 J 4, 7-10) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Jana Apostoła  

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 
miłuje, 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 ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy. 

Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED  EWANGELIĄ 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 

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

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 
Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili 

owoc  (J 15, 9-17) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Jana  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie 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 pan 
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i 
owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali». 

 

Oto Słowo Pańskie. 

ROZWAŻANIE PAPIEŻA JANA PAWŁA  II

Apostoł Jan wzywa: «Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z 
Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością» (1 J 4, 7-8). 

Te niezwykłe słowa objawiają nam istotę Boga jako misterium nieskończonej 
miłości, a jednocześnie stanowią fundament etyki chrześcijańskiej, której syntezą jest 
przykazanie miłości: powołaniem człowieka jest miłować Boga ze wszystkich sił i 



odnosić się do braci z miłością inspirującą się miłością Boga. Nawrócić się znaczy 
nawrócić się do miłości. 

Głęboką dynamikę tego przykazania można odnaleźć już w Starym Testamencie, w 
zawartym przez Boga związku przymierza z Izraelem: z jednej strony mamy inicjatywę 
miłości Bożej, z drugiej — odpowiedź miłości, której On oczekuje. Oto jak na przykład 
ukazana jest Boża inicjatywa w Księdze Powtórzonego Prawa: «Pan wybrał was i 
znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, 
gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował» 
(Pwt 7, 7-8). Temu szczególnemu umiłowaniu, całkowicie bezinteresownemu, 
odpowiada podstawowe przykazanie, na którym opiera się cała religijność Izraela: 
«Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich swych sił» (Pwt 6, 5). 

Bóg, który kocha, nie jest kimś odległym, lecz Bogiem wkraczającym w historię. 
Gdy wyjawia Mojżeszowi swe imię, czyni to, aby mu zagwarantować swą pełną miłości 
opiekę podczas zbawczego wydarzenia Wyjścia, opiekę, która trwać będzie zawsze 
(por. Wj 3, 15). Słowami proroków będzie On stale przypominał swemu ludowi ów gest 
miłości. Czytamy na przykład u Jeremiasza: «To mówi Pan: „Znajdzie łaskę na pustyni 
naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu 
ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie 
łaskawość”» (Jr 31, 2-3). 

Miłość ta pełna jest czułości (por. Oz 11, 8 n.; Jr 31, 20) i zwykle pokazuje się ją 
używając obrazu ojca, a niekiedy opisuje się ją również przy pomocy metafory 
oblubieńczej: «poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i 
prawo, przez miłość i miłosierdzie» (Oz 2, 21; por. w. 18-25). 

Mimo że lud niejednokrotnie sprzeniewierza się zawartemu przymierzu, Bóg gotów 
jest wciąż ofiarowywać swą miłość, stwarzając w człowieku nowe serce, uzdolniające 
go do przyjęcia bez zastrzeżeń przekazanego mu prawa, jak czytamy u proroka 
Jeremiasza: «Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu» (Jr 31, 
33). Czytamy również u Ezechiela: «dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 
waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała» (Ez 36, 26). 

Nowy Testament ukazuje nam ową dynamikę miłości urzeczywistniającą się w 
Jezusie, Synu umiłowanym przez Ojca, który przez Niego się objawia. Ludzie 
uczestniczą w tej miłości poznając Syna, czyli przyjmując Jego nauczanie i odkupieńcze 
dzieło. 

Udział w miłości Ojca można mieć jedynie poprzez naśladowanie Syna w 
zachowywaniu przykazań Ojca: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Wytrwajcie 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» (J 15, 9-10). W ten sposób stajemy się również uczestnikami poznania Ojca 
przez Syna: «Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 
Ojca mego» (J 15, 15). 

Miłość pozwala nam wejść całkowicie w synowskie życie Jezusa, czyniąc nas 
synami w Synu: «Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie 



poznał Jego» (1 J 3, 1). Miłość przemienia życie i rozjaśnia również nasze poznanie 
Boga aż do poziomu doskonałego poznania, o którym mówi św. Paweł: «Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i ja zostałem poznany» (1 Kor 13, 12). 

Należy podkreślić związek między poznaniem, a miłością. Proponowane przez 
chrześcijaństwo głębokie nawrócenie jest autentycznym doświadczeniem Boga, w 
sensie ukazanym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy w modlitwie 
arcykapłańskiej: «A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3). Poznanie Boga ma z 
pewnością również swój wymiar intelektualny. Jednakże żywe doświadczenie Ojca i 
Syna spełnia się w miłości, czyli ostatecznie w Duchu Świętym, ponieważ «miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego» (Rz 5, 5). 

Pocieszyciel to Ten, dzięki któremu przeżywamy doświadczenie ojcowskiej miłości 
Boga. Najbardziej pocieszającym owocem Jego obecności w nas jest właśnie pewność, 
że ta odwieczna i nieskończona miłość, którą Bóg nas jako pierwszy umiłował, nigdy 
nas nie opuści: «Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (...) I jestem 
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym» (Rz 8, 35. 38-39). Nowe serce, które miłuje i poznaje, bije w 
ścisłej jedności z Bogiem, miłującym odwieczną miłością.   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 
1. Jutro rozpoczynamy dni krzyżowe czyli trzy dni modlitw o dobre urodzaje. Po 

wieczornej Mszy św. udamy się pod krzyż misyjny, aby modlić się w tej intencji. 
2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w niedziele o 18:30 a w dni 

powszednie po wieczornej Mszy św. 
3. We czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Nabożeństwo 

pokutne fatimskie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00.  
4. We czwartek o godz. 20:00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu 

z indywidualnym błogosławieństwem zakończoną Apelem Jasnogórskim.  
5. W piątek – święto św. Macieja apostoła, w sobotę wspomnienie bł. Zofii Czeskiej 

a w następną niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
6. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 19:00 w 

kościele.  
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