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EWANGELIA (J 14,15-21) 
  

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, 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 oglądał. 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 zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 

umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie. 

KOMENTARZ 
 

Dzisiejsza Ewangelia, to fragment mowy pożegnalnej, 

wygłoszonej przez Jezusa w Wieczerniku. Stanowi część odpowiedzi na 

prośbę Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Z tej 

przemowy wypływa głęboka troska o przyszłość uczniów; co się z nimi 

stanie, gdy zabraknie wśród nich Jezusa. Są to konkretne obawy, gdyż 

wiedzą i widzą, jak świat jest do nich wrogo nastawiony. 

I dzisiaj podobne obawy nam towarzyszą. Dlatego Chrystus za-

prasza nas do jedności ze Sobą, która ma odzwierciedlenie w zachowy-

waniu przykazań. Życie przykazaniami jest znakiem jedności i miłości.  



 

Miłość stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Miłując Boga 

stajemy się do Niego podobni i możemy miłować innych Jego miłością. 

Kto kocha pokazuje to swoim życiem – kocha przez czyny i prawdę. 

Otrzymaliśmy wzór prawdziwej miłości w Chrystusie. Kto uwierzy w 

Jego miłość, kto ją przyjmie, ten zwycięży. Znakiem takiego zwycięstwa 

było życie św. Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin będziemy 

obchodzili jutro, 18 maja. On ukierunkował współczesny świat w stronę 

Bożej miłości i miłosierdzia. Pokazał to, co jest najważniejsze w 

chrześcijaństwie i co jest sensem istnienia Kościoła. Wskazał na miłość 

Boga, który kocha i przebacza oraz uczy człowieka kochać i przebaczać. 

Całym sobą zachęcał wszystkich ludzi, aby szli drogą miłości. 

Dla świata osoba Jezusa należy do historii. Natomiast dla każdego 

wierzącego, dla nas, Chrystus jest żywy, zmartwychwstały i prawdziwie 

obecny. Jezus nie zostawia nas samych z naszymi obawami i lękami. 

Obiecuje wstawiennictwo u Ojca, który pośle do nas Ducha 

Pocieszyciela. Aby Go jednak przyjąć trzeba otworzyć swoje serce. 

Tylko otwarcie się na Jego niewidzialną obecność i na Jego dary sprawi, 

że będzie w nas przebywał. To dzięki Jego obecności w nas, jesteśmy 

zdolni do poznania prawdy. Świat, który żyje z dala od Stwórcy, żyje tak, 

jakby Boga nie było, pogrąża się w kłamstwie.  

Z pomocą Ducha Świętego dążymy do prawdy, do odkrywania 

obecności Boga w naszym codziennym życiu i w historii świata.  

Prośmy Ducha Świętego, aby uczył nas zachowywać Boże 

przykazania, nie z lęku czy przyzwyczajenia, ale z miłości. 

Proboszcz 

 

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II 

Fragmenty 

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w 

małym polskim mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie 

mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – podzieliły między siebie i 

okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała 

niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale 

domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na 

nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i 

Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał 

młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, 



 

brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i 

gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i 

teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa 

przedmioty. 

Jako papież, Jan Paweł II w 104 wielkich podróżach 

duszpasterskich przemierzył cały świat i wszędzie głosił Ewangelię jako 

radosną nowinę, wyjaśniając w ten sposób także swój obowiązek 

opowiadania się za dobrem, za Chrystusem. 

W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i 

jego ludzkie nauczanie. Nieuniknione więc było to, że wywołał sprzeciw 

w Kościołach Zachodu, które były przepełnione wątpliwościami. 

Gdy papież Jan Paweł II umierał, Plac św. Piotra był pełen ludzi, przede 

wszystkim młodych, którzy chcieli po raz ostatni spotkać się ze swym 

papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybiskup Sandri podał 

wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, 

w której wielki dzwon św. Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu pogrzebu 

Ojca Świętego można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem 

„Santo subito”. Było to wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem 

Pawłem II ze wszystkich stron. I nie tylko na Placu św. Piotra, ale w 

różnych kręgach intelektualistów dyskutowano nad nadaniem Janowi 

Pawłowi II tytułu „Wielki”. 

Słowo „święty” wskazuje na sferę Bożą, a słowo „wielki” na 

wymiar ludzki. Zgodnie z zasadami Kościoła świętość ocenia się na 

podstawie dwóch kryteriów: heroiczności cnót i cudu. Obydwa te 

kryteria są ściśle ze sobą związane. Bowiem pojęcie „cnoty heroicznej” 

oznacza nie jakiś sukces olimpijski, ale fakt, że w danym człowieku i 

przez niego widoczne jest to, co nie ma źródła w nim samym, lecz jest 

tym, co działanie Boga ukazuje w nim i przez niego. Chodzi tu nie o 

moralne współzawodnictwo, lecz o rezygnację z własnej wielkości. 

Chodzi o to, że człowiek pozwala Bogu działać w sobie i w ten sposób 

uwidaczniać przez siebie działanie i moc Boga. 

To samo odnosi się do kryterium cudu. Również tutaj nie chodzi 

o to, że dzieje się coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiająca dobroć 

Boga staje się widoczna w sposób przekraczający ludzkie możliwości. 

Święty jest człowiekiem otwartym, którego przenika Bóg. Święty to ktoś 

otwarty na Boga, to człowiek przeniknięty Bogiem. Świętym jest ten, kto 

nie koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia, że widzimy i rozpoznajemy 



 

Boga. Celem procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego jest właśnie 

zbadanie tego zgodnie z normami prawa. W odniesieniu do Jana Pawła 

II obydwa te procesy zostały przeprowadzone ściśle według 

obowiązujących reguł. Stoi on więc teraz przed nami jako ojciec 

ukazujący nam miłosierdzie i dobroć Boga. 

Benedykt XVI 

 

Arcybiskup Gądecki zachęca: wracajmy do kościołów 
 

Abp Gądecki, Przewodniczący Episkopatu Polski napisał: „Z 

wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób, wkładanym zarówno w 

ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej 

aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. […]  

Zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, 

ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków 

bezpieczeństwa sanitarnego. […]  

Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej 

aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta 

została nam dana w Jezusie Chrystusie.” 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

• Od ubiegłej niedzieli do wakacji, wprowadziliśmy dodatkową Mszę 

św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 rozpoczynając Koronką do 

Miłosierdzia Bożego. 

• Dziś Nieszpory i nabożeństwo majowe o godz. 17.45. 

• Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 18.00. Zachęcamy do 

modlitwy Litanią loretańską. 

• W czwartki zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Adoracja rozpoczyna się po Mszy św.  godz. 8.00 w kościele i trwa 

do godz. 18.30. 

• W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego.  

• Od dziś możemy uczestniczyć w nabożeństwach w kościele  w 

liczbie do 38 osób. 

• Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty. Taka możliwość 

istnieje podczas każdej Mszy św. 


