
 [c.d. z s.3] Jan Paweł II pytał:  

Co stało się z przykazaniem: «Nie cudzołóż» w naszym pol-

skim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby 

ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie 

poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania 

i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy 

potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowo-

dem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje czło-

wiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego 

zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy czło-

wiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać 

do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub 

którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją 

przyszłą jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno, tzn. 

zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie 

pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności - mimo 

całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z 

sobą życie, mimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciąże-

ni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołta-

rzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich 

światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, 

aby ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeń-

skie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je 

wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, 

wszystkim rodzicom w całej Polsce"  

Jan Paweł II zakończył inwokacją: Dobry Pasterzu ! Co mamy czy-

nić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i 

odwrócił? Co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos 

chrześcijańskiego sumienia nie były dalej zagłuszane, wyrywane, 

wydziobywane przez drapieżne ptaki? Co mamy czynić, aby ten 

głos trafiał na glebę podatną?" 

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Dz 10, 25-26; 24-35 i 44-48; Powołanie pogan 
Ref : NIECH CAŁA ZIEMIA CHWALI SWEGO PANA 
2/  1 P 3, 15-18; Znaczenie śmierci Chrystusa 
 3/  J 14, 15-21; Trwajcie w miłości mojej  

 



NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  
 W int. wnuków, z prośbą o dary Ducha św. , zdrowie i bł. B 
 w rodzinach Nowak, Macha, Budziałowski. 

 
17.30 

17.30 
 

/ 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE; 1/ Do Op. B z podzięk. za zdrowie, z 
prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Foks. 
2/ Za + Wandę Lepczyńską i ++ z rodziny. 

10.05.2021; DNI KRZYŻOWE 

MSZE ŚWIĘTE 9.05: 7.30 I 10.30; 16.00 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE; 1/ Za wszystkich ++ z ul. Krasickie-
go /;  2/ Za + Annelizę Zieliński , jej męża Pawła, ++ z rodziny. 
(od koleżanek) 

 11.05.2021; DNI KRZYŻOWE 

17.45 

15.05.2021 

Za Parafian 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  
Za + Waldemara Piotrowskiego (30 dz.) 

 12.05.2021;  DNI KRZYŻOWE 

7.00 
17.30 

 

 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE; Do MB i św. Józefa, z podziękowa-
niem za opiekę i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla wnu-
ków: Nadii Włodarczyk i Mateusza Budzisz i o bł B w rodzinie. 

19.00 
 

NABOŻ. FATIMSKIE 
Msza św; O  uświęc. rodzin i 
dobre przygotowanie do 
małżeństwa 

13.05.2021;           

14.05.2021, ŚW. Macieja Ap. 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

17.30 

Wtorek 

Poniedziałek 

Na Jasnej Górze o 13.30: 
ZA  PARAFIAN i PIELGRZY-
MÓW Z K. MŁYNA i KOTÓW. 
(transmituje telewizja TRWAM) 

Komisja budowl. 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 
16.00 

 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE;  

 WNIEBOWSTĄPIENIE. 16.05.2021;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W Dni Krzyżowe zapraszamy do modlitwy o urodzaje i bł. w pracy 
2. W czwartek duszpasterze z Kotów i Kr. Młyna  odprawią Mszę 

sw. na Jasnej Górze. (13.30). Zapraszamy. Nie zapewniamy  do-
stępu do Kaplicy Maryjnej.     Zachęcamy do skorzystania z prze-
kazu w TV TRWAM. 

3.  Nabożeństwo Fatimskie będzie w czwartek o 19.00 
4. Okazja do spowiedzi przed mszami sw. i w sobotę od 17.00 
     Msze św. można zamówić  w poniedziałek i środę po Mszy. 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary; sprzątanie  
6. Gość niedzielny: Staruszka z dzieckiem (3); Coraz starsi (18); Bogac-

two Kościoła - seniorzy (22); W sytuacji awaryjnej - Kościół w wal-
ce z pandemią (28); Dlaczego Maryja się objawia? (31); festiwal zy-
cia w Kokotku (II); DNI KRZYŻOWE (V); Misjonarka - Krystyna 
Malicka (VI); Kościół na Skałce (70).  

    [ dodatek: Litania do Matki Bożej] 

 Dzieci Komunijne - wtorek 17.30 

Z NAUCZANIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II. W homilii wygło-
szonej 4 czerwca 1991 r. w czasie Mszy św. przy sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łomży zadał swoim rodakom dziewięć pytań. 
Zauważmy, że część z nich nie dotyczyła bezpośrednio sfery seksual-
nej, ale odnosiła się do jedności małżeńskiej, która - taki wniosek 
można wyciągnąć ze słów Ojca Świętego — jest gwarantem przestrze-
gania szóstego przykazania Dekalogu, adekwatną odpowiedzią czło-
wieka na zaufanie ukazane mu przez Boga. 
Przytoczmy w całości ten fragment łomżyńskiej homilii.> [ s. 4] 


