
 

                          Być na Mszy świętej. Świadectwo. 

Czterdzieści lat temu poznałem dziewczynę (jest moją żoną od 39 lat) i zako-
chałem się w niej bez pamięci. Była studentką na moim roku studiów i wynaj-
mowała pokój na Bródnie. Ja mieszkałem na Mokotowie (a zatem ponad 20 
km od niej) i codziennie (piątek świątek, deszcz czy mróz) jeździłem do niej 
lub odprowadzałem ja do domu. Gdy była u rodziców w Olsztynie jeździłem 
do Olsztyna nie oglądając się na nic.  

Gdy byłem chory też jechałem do ukochanej. Gdyby zagrozili mi aresztowa-
niem lub powiedzieli, że ciężko zachoruję, gdy pojadę też bym pojechał. Dok-
torzy Kościoła (jako pierwszy św. Hieronim) zalecają nam medytację wokół 
„Pieśni nad Pieśniami”. Przypomnijmy, że jest to opowieść o wielkiej miłości 
chłopaka i dziewczyny, o ich tęsknocie za sobą, o tym jak radosne i pełne 
szczęścia są ich spotkania, o tym jak ona naraża się dla tych spotkań, jest np. 
katowana. On nazywa się Oblubieniec. Ona nazywa się Oblubienica. Cały czas 
towarzyszą im chóry, które patrzą na tę sytuację beznamiętnie i z boku. Oblu-
bieniec to Chrystus. Oblubienicą może być każdy z nas. Każdy z nas może też 
być członkiem jednego z chórów. Doktorzy Kościoła proponują nam, byśmy w 
ramach tej medytacji doszli do wniosku czy jesteśmy Oblubienicą czy człon-
kiem chóru. Proponują nam wczucie się w Oblubienicę i wciąż zadawanie so-
bie pytań: czy tak właśnie kocham Chrystusa?; czy tak tęsknię za Nim?; czy 
robię wszystko by z Nim być?; czy robię wszystko by sprawić Mu radość? 

Kim są ci, którzy od 15 marca nie poszli do Kościoła na Mszę Św.? Dlaczego 
nie poszli? Niektórzy mówią: bo kościoły w mojej diecezji były zamknięte. Byli 
jednak i tacy, którzy jechali samochodem lub pociągiem z takiej diecezji do 
diecezji sąsiedniej by być obecnym na Mszy św. 

W sowieckiej Rosji ludzie jechali, a często szli dziesiątki, setki kilometrów by 
być na Mszy św. W krajach islamskich ryzykowali (i ryzykują) życie swoje i 
swoich rodzin, ale są na mszy Św. 

Czy Ty, który opuściłeś tyle Mszy św., nie byłeś w kościele w Wielkim Tygo-
dniu, kochasz Chrystusa prawdziwie?  Pokochaj Go. Nie opuszczaj niedziel-
nych Mszy Świętych  Nie udawaj katolika. Lepiej żebyś był gorący albo zimny. 
Jesteś zimny – jeszcze możesz pokochać Chrystusa. Weź do ręki „Pieśń nad 
Pieśniami”.            S.K. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1. Dz. 1, 1-11 Odejście do Nieba 
Ref.: PAN  WŚRÓD RADOŚCI WSTĘPUJE DO NIEBA 
2. Ef 1, 14-23  On jest Głową Kościoła 
3. 3. Mt 28, 16-20  Idźcie i nauczajcie wszystkie narody .. 

 



Ślub rz: Krzysztof Muc - Ewa Marczuk 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  Za ++: synową Ewę, męża Joachi-
ma, rodziców z 2 stron, + rodzeństwo i krewnych./ 

7.00 
 

17.30 

17.30  

Za ++ rodziców Walerię i Pawła Majnert, ++ rodzeństwo, 3 szwa-
grów, Teresę Kałka. 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE; Za + Grzegorza Grabik (od Michała) 

25.05.2020  

24.05. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30, 16.00 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE;   
1/ W intencji Matek 
2/ Za ++ synów Stanisława i Sylwestra, 
męża Zbigniewa, rodziców z 2 stron,  
pokr. Szymoś, Kobyliński 

26.05.2020; św. Filipa Neri; Dzień Matki 

13.00 
17.45 

30.05.2020 

Za + męża i ojca Edwarda, rodziców, siostrę, 5 braci, teściów, szwa-
gierkę Krystynę i jej męża oraz ++ z rodzin Budzisz Zellner, Polo-
czek, + Małgorzatę Budzisz.;  
NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  Za ++ rodziców Józefa i Bronisławę 
Łęczyckich, ++  z rodzin Łęczyckich, Golonka. 

27.05.2020 

7.00 
 
 

17.30 
 

Za + matkę Weronikę Zduńczyk (10 r.), ojca Józefa, braci Kazimierza 
i Ireneusza, o szczęście wieczne. 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  Za + matkę Helgę Walos,  rodziców 
Krystynę i Alfreda Imiołczyk, brata Mariana,  ++ z rodzin Imiołczyk, 
Walos, Skrabania, Jonecko. 

7.00 
17.00 

 
 

Za + matkę Beatę Potempa (w dniu urodzin) 
Za  + matkę Marię Plewnia (w dniu urodzin) 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  

 28.05.2020 

29.05.2020; św. Urszuli Ledóchowskiej 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

17.30 

Wtorek 

Poniedziałek 

 Adoracja: 
Poniedz. – piątek 
     9.-17.00 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 
16.00 

 ZESŁANIE DUCHA SW.;31.052020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Zapraszamy do udziału w Nowennie do Ducha sw. i w n. majowych. 
We wtorek—Dzień Matki. 

2. W przyszłą niedzielę—Zesłanie Ducha św., a w poniedziałek  po 
Zesł. Ducha Św.  - święto Maryi Matki Kościoła i Dzień dziec-
ka (Msze sw.: 7.00, 16.00, 18.00).  

3. Spowiedź: Przed Mszami św. 
4. Boze Ciało: bez procesji ? 
5. Bóg zapłać za troskę o kościół, prace w obejściu kościoła, za 

ofiary. 
6. Zap: Marcin Walos z Kr. Młyna i Weronika Dopierała  z Kazimie-

rza   Biskupiego (1) 
7. Gość Niedzielny:  Ludzie się wystraszyli - epidemia (18);  Czekanie na 

koniec świata (28);  800 lat zakonu karmelitów (34);  Z lekcji religii 
(38);  Ks Jan Rosiek w roli cystersa (VIII); Wakacje inne niż zwykle 
(40);  Hejt za życie (42); Wykrywacz cichych zabójców (46);  Coraz ła-
twiej zabić - eutanazja (50); 100 lat od kanonizacji Joanny d`Arc (54);  
Zycie na Marsie (56);  Zdjęcie dzieci w sieci! (64);  Rudy silne jak dąb 
(68). 

 

  REFLEKSJE WŁOSKIEGO NASTOLATKA 
Pisząc o grzechu, zaproponował pewien sugestywny obraz. Planeta Ziemia 
jest posłuszna Bogu i kręci się wokół Słońca, które daje jej światło i energię. 
Ale gdyby się zbuntowała, wyszła z wyznaczonych jej torów, by ruszyć w 
nieprzeniknioną przestrzeń, to nie tylko straciłaby źródło energii, powodując 
śmierć zamieszkujących ją istot, ale sama zaczęłaby się zderzać z innymi 
ciałami w kosmosie, co doprowadziłoby ją do rozsypania się na drobne ka-
wałki. I na tym właśnie – zauważa uczeń – polega grzech, który sprowadza 
śmierć  [PATRZ: GN s.38] 


