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EWANGELIA (J 3,16-18) 

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego". 

KOMENTARZ 

Człowiek od dawna patrzył na Boga z lękiem przed karą, przed 

potępieniem. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: Bóg nie 

przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się to przez dobrowolne 

odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca 

życia. (KKK 1037). Jezus często mówi o "gehennie ognia 

nieugaszonego", przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia 

odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i 

duszę. Jezus zapowiada z surowością, że "pośle aniołów swoich: ci 

zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają 

się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony". On sam wypowie słowa  

potępienia: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!" 

(KKK 1034). 



Bóg nie straszy nas potępieniem. Uświadamia nam jednak naszą 

odpowiedzialność w korzystaniu z daru wolności i ukazuje, jakie są 

skutki niewiary w Jego miłość. Niewiara w Bożą miłość zamyka nam 

drogę do nawrócenia i przemiany serca, a otwiera ścieżki na wieczne 

potępienie.  

Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żeby nas potępić, lecz aby nas 

zbawić. Z miłości do człowieka dał się ubiczować, przyjął krzyż i na nim 

umarł. Zrobił to bez słowa sprzeciwu. Mówi dzisiejsza Ewangelia: Bóg 

nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 

świat został przez Niego zbawiony. 

Jezus w ten sposób objawia miłość Boga do człowieka, troskę o jego 

zbawienie. On nie niszczy stworzenia, ale pragnie ratować, obdarzać 

szczęściem. Bóg daje Syna, daje zbawienie, a odpowiedzią człowieka 

jest przyjęcie tego wielkiego daru. Dokonuje się ono poprzez wiarę, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  

Bóg stworzył nas, by podzielić się z nami swoim szczęściem. Zapragnął 

dać nam udział w swojej miłości. Nie na jakiś czas, ale na zawsze, na 

całą wieczność. Jedyną przeszkodą do realizacji tego celu jest nasze 

odwracanie się od Boga, czyli grzech. Stwórca nie zraża się jednak naszą 

niewdzięcznością. Posłał swojego Jednorodzonego Syna, aby nas uleczył 

i zbawił. I daje nam jako lekarstwo – dar wiary. Dlatego każdy, kto z 

wiarą spogląda na Ukrzyżowanego, na Jego miłość, może zostać 

uzdrowiony z grzechów. 

Czy wierzę słowom Boga, który mówi do mnie z miłością: Przyszedłem, 

aby cię zbawić, abyś miał życie w całej pełni. 

Proboszcz 

Papież Franciszek do młodych 

Podczas audiencji generalnej w Watykanie w środę papież, wystosował 

pozdrowienie dla młodzieży w Polsce, która w sobotę brała udział w 

spotkaniu Lednica 2000, w tym roku zorganizowanym w Internecie z 

powodu pandemii.  

Zwracając się do Polaków, powiedział:  

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej 

bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym  

czuwaniu i uwielbieniu w ramach XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 

2000. Tym razem tylko niewielu będzie mogło fizycznie zgromadzić się 



w pobliżu źródeł chrzcielnych Polski, ale liczni będą mogli w nim 

uczestniczyć za pośrednictwem środków przekazu. Wszyscy razem 

dziękujcie Bogu za dar Ducha Świętego, który ożywia w was entuzjazm 

wiary i czyni was świadkami radości tych, którzy starają się żyć w świetle 

Chrystusa zmartwychwstałego. 

Niech towarzyszy wam Patron tych spotkań, św. Jan Paweł II, którego 

stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego 

motto: Totus tuus i, jak on, przeżywajcie waszą młodość, całkowicie 

zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą 

postępowali ku horyzontom przyszłości. 

Podczas waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu: 

pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości 

i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. 

Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was: módlcie się także za mnie. 

Niech Bóg wam błogosławi! 

Kard. Kazimierz Nycz o pandemii i duszpasterstwie 

Jestem przekonany, że ten okres pandemii i kościołów zamkniętych przez 

ponad dwa miesiące do 5 czy później do 50 osób, pokazał wiele mocnych 

punktów działania parafii i Kościoła jako takiego.  

Wielu świeckich włączyło się w pomoc dla ludzi starszych czy chorych 

a często wyizolowanych, poprzez odwiedzanie ich, robienie zakupów, 

itd. Byli to świeccy z danej parafii a często też spoza niej, nie 

zaangażowani wcześniej na gruncie kościelnym. Czas izolacji pokazał 

mnóstwo nowych możliwości duszpasterskich, które, paradoksalnie, 

ujawniły się pomimo wszelkich zewnętrznych ograniczeń jakie 

obowiązywały. Bardzo pozytywnie kard. Nycz ocenił role mediów w tym 

zakresie: zarówno w przekazie Dobrej Nowiny jak i w budowaniu 

wspólnoty Kościoła. "Czas ten pokazał zarówno świeckim jak i nam 

księżom – mam taką nadzieję – co znaczy ksiądz bez wiernych, i co to 

znaczą wierni bez księdza" - powiedział duchowny. Wyznał też, że 

najbardziej dramatycznie przeżył to doświadczenie w Wielkanoc, kiedy 

stał za ołtarzem w katedrze mając przed sobą zaledwie pięć osób. 

Czas epidemii rozbudził w wiernych pragnienie Eucharystii, pragnienie 

sakramentów, teraz zaś chodzi o to, by aby zarówno kapłani jak i świeccy 

– wyciągnęli właściwe wnioski. A to znaczy byśmy chcieli być razem i 

chcieli współpracować w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła, razem - 



bez patrzenia na siebie z jakąś dozą nieufności. Nie ulega wątpliwości 

fakt, że w społeczeństwie jesteśmy dziś bardzo podzieleni. Nie możemy 

tych podziałów powtarzać w Kościele. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

• Dziś Nieszpory i nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.45. 

• Dzisiaj spotkanie Stowarzyszonych Rodziny Pasterzańskiej o godz. 

15.30 w domu przy ulicy Zgoda 14. 

• W tygodniu nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. wieczornej. 

• W środę o godz. 17.00 w domu parafialnym spotkanie bielanek 

przygotowujące do procesji Bożego Ciała. 

• W najbliższy czwartek, 11 czerwca będziemy celebrować 

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z 

Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w 

uroczystej procesji i będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, 

prosząc o Jego błogosławieństwo. Z powodu epidemii, w tym roku, 

przebieg tej uroczystości będzie zmieniony. Po Mszy św. o godz. 

8.30; 10.00; 11.30 i 13.00 będą procesje eucharystyczne wokół 

kościoła z zatrzymaniem się przy ołtarzu polowym i odczytaniem 

Ewangelii. Pozostałe Msze św. tego dnia będą jeszcze o godz. 7.00, 

18.30 i o godz. 20.00. 

• Po Bożym Ciele, codziennie przez 8 dni, po wieczornej Mszy św. 

zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła. 

• W sobotę, 13 czerwca nabożeństwo fatimskie przed Mszą św. 

wieczorną o godz. 17.45. Podane intencje modlitewne będą polecane 

w czasie różańca. 

• Rocznica I Komunii św. w niedzielę 14 czerwca o godz. 10.00. 

• Poszukujemy osoby w charakterze wolontariusza, które chciałyby 

zaopiekować się zielenią wokół naszego kościoła.  

• Zapraszamy na dodatkową Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 

z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

• Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty podczas każdej 

Mszy św.  
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