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JAKIE JEST MOJE ŚWIADECTWO? 

Chciejmy do głębi serca przejąć się wołaniem każdego młodego 
człowieka: Jaki sens ma moje życie? Którą drogą pójść? Chciejmy pomóc 
mu odpowiedzieć na nurtujące go pytania.

Do refleksji na temat powołania – marzeniu Boga o każdym człowieku, 
skłania nas rozpoczynający się dzisiaj tydzień modlitw o powołania. Jako ludzie 
wierzący jesteśmy tak jak Piotr zaproszeni do mówienia o żywym spotkaniu z 
Chrystusem (I czytanie). Nieważne jest to, jakie stanowisko zajmuję, jakie 
powołanie odkryłem w moim życiu. Tylko moje świadectwo przyjaźni z 
Chrystusem – jako małżonka, babci, ojca, księdza, sąsiadki, siostry czy brata 
zakonnego porusza do głębi serce młodego człowieka.

Ten, kto jest zachwycony Osobą Jezusa – Dobrego Pasterza, idzie za 
Nim, słuchając Jego głosu i naśladując Jego styl życia. Przechodzi przez bramę 
wymagającą nawrócenia: myślenia jak Jezus, chcenia jak Jezus, kochania jak 
Jezus. Wchodzi w świat Chrystusa, to znaczy na Jego drogę miłości i cierpienia 
(II czytanie). 

Konkretne powołanie jest nie tylko drogą do „pełni życia”. Jest realną 
odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych ludzi. Jest ubogaceniem całego Kościoła. 
Kto ukaże nam Jezusa modlącego się, jeśli nie będzie zgromadzeń 
kontemplacyjnych? Kto pochyli się jak Jezus nad ubogimi, opuszczonymi, 
zniewolonymi, chorymi, jeśli nie będzie braci i sióstr zakonnych? Kto jak Jezus 
opowie ludziom o miłości Ojca, jeśli nie będzie misjonarzy? Kto jak Jezus 
będzie odpuszczał grzechy, uzdrawiał, jeśli nie będzie kapłanów? Kto…? – ten, 
kto przejmie się do głębi serca Osobą Jezusa.

===============================================================================================================================================================================

JEZUS DROGĄ DO NIEBA

Im człowiek starszy, tym łatwiej rozumie, że nigdzie na ziemi nie 
znajdzie nieba. Dalekie, piękne kraje; wspaniałe przygody; cudowne 
krajobrazy; zabezpieczenie finansowe; własna, wygodna chata; grono 
oddanych przyjaciół; satysfakcjonująca praca; zdrowie, a nawet ukochana
osoba – nie nasycą w pełni ludzkiego serca. Ciągle czegoś brakuje, czegoś, 
co określamy mianem nieba. 

Święty Paweł Apostoł wyraził to przekonanie w zgrabnym i trafnym 
zdaniu: „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Ale jak tam się dostać? Pan 
Jezus mówi: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Stać się jak dziecko nie oznacza powrotu
do dzieciństwa. To niemożliwe. Stać się jak dziecko, to postępować tak jak 
Jezus. On zawsze widział siebie jako Syna Ojca niebieskiego. W dzisiejszej 
Ewangelii mówi do nas: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. I dalej: „A 
gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. 

Słysząc tego rodzaju słowa, chcielibyśmy za św. Tomaszem 
powiedzieć: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”.
Wówczas Jezus nam odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie”.

Jakże zdumiewające są te słowa! Wówczas, kiedy Jezus je wypowiadał,
żaden z Jego uczniów ich nie rozumiał. Zrozumieli, kiedy zobaczyli 
Zmartwychwstałego. A my, czy rozumiemy, że nie ma innej drogi do nieba niż 
naśladowanie Jezusa?

PIĄTA
NIEDZIELA

WIELKANOCNA 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 3 do 10 maja 2020 roku.

Niedziela                03.05                         CZWARTA   NIEDZIELA   WIELAKANOCNA. 
7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz bł. Boże

w rodzinie i rodzinach dzieci. 
9.15 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 rocz. ur. p. Bernarda Staś, z prośbą o dalsze 

bł. Boże i zdrowie dla rodzin Staś i Rother.
10.30 Za †† Waltra Kilian w rocz. śm. i wszystkich z rodziny Kilian i Kotula. 
15.00 Nabożeństwo majowe.

Poniedziałek 04.05 Św. Floriana, męczennika
7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 70 rocz. ur., z prośbą o zdrowie, opiekę i 

bł. Boże w rodzinie. 
18.00 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie na dalsze życie 

dla p. Jacka Miniajluk z ok. 50 rocz. ur. Nabożeństwo majowe.
Wtorek 05.05

7.00  Za †† ks. Jana Kilian z ok. ur., ciotki Pelagię i Zuzannę, Reinholda Wierzgala i całe pokrewieństwo 
Kilian i Patrzek. 

18.00 Do Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla 
rodzin: Bartyla, Bort, Patrzek, Sowa i Wiesner. Nabożeństwo majowe.

Środa 06.05  Święto Św. Filipa i Jakuba, apostołów
7.00 Za †† rodziców Stefanię i Stefana Strzelczyk, Annę i Władysława Ciemcioch, siostrę Janinę Melską i 

jej męża Romana, braci Mieczysława, Antoniego Strzelczyk, dziadków Stanisławę i Stanisława 
Kulak, Franciszka i Marie Strzelczyk, Jadwigę i Antoniego Mileczarek Cemciochów, kapłanów, braci
i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18.00 Za † Gertrudę Sowa w 30 dzień śm. Nabożeństwo majowe.
Czwartek 07.05

7.00 Za † Ludwika Patrzek w I-szą rocz. śm. 
18.00 Za †† matkę Elżbietę w dniu ur. jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron. Nabożeństwo majowe.

Piątek 08.05 Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika. 
7.00 Do Trójcy Przenajświętszej i MB z podziękowaniem za opiekę i bł. w rocz. sakramentu małżeństwa, 

z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Anieli i Heriberta oraz ich dzieci z rodzinami. 
17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Elfrydę Fiech, brata Jana, z pokrewieństwa i za dusze w 

czyśćcu cierpiące.
18.00 Nabożeństwo majowe.

Sobota 09.05
7.00 Za † syna i brata Denisa Czech w 9 rocz. śm. 
18.00 Za † ojca Wacława i z pokrewieństwa. (o bł. Boże w rodzinie). Nabożeństwo majowe.

Niedziela          10.05                 PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. rocz. ur., rodziców Agnieszkę i Józefa, teścia Pawła i 

całe pokrewieństwo. 
9.15 Grabczok 
10.30 Za †† matkę Zofię Kałuża z ok. ur., ojca Augustyna, SM. Weronikę, brata Helmuta, 

męża Piotra Koszyk, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
15.00 Nabożeństwo majowe.

======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 
Anna i Ewelina Świętek, Patrycja Kotula, Irena Szczęsna

Dyżur róży różańcowy zawieszony. Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii. Do 24 maja biskup ordynariusz udziela dyspensy od 
udziału w niedzielnej mszy świętej. W naszym kościele parafialnym może uczestniczyć we mszy 25 osób, na Grabczoku 15 osób.
W najbliższe dwie niedziele zmianie uległy intencje to dzisiejsza za maturzystów oraz za tydzień za dzieci komunijne i ich rodziny.
Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych, także przez łącze internetowe, w Niedzielę o godz. 15.00, w tygodniu po 
wieczornej mszy, a w Piątki o godz. 18.00. Pragnę zachęcić naszych parafian którzy na swoich posesjach mają kaplice Matki Bożej aby 
przy nich odprawiali nabożeństwa majowe i przesłali zdjęcia lub filmy i zamieścimy takie relacje na stronie internetowej.
Zapraszam do łączności internetowej o godz. 15.00 – godzina miłosierdzia, wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do 
Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy o powstrzymanie pandemii - codziennie.
W tym tygodniu liturgia wspomina: jutro św. Floriana, w Środę św. apostołów Filipa i Jakuba, w Piątek św. Stanisława. 
Zapraszam na msze św. w kościele rano i wieczorem, pół godziny przed mszą okazja do spowiedzi – z zachowaniem środków 
ostrożności min.: maseczki zasłaniające usta i nos. Wchodząc do kościoła korzystajmy z stacji dezynfekcyjnej. 
Grabczok: Nabożeństwo majowe w tygodniu o godz. 18.00 w niedziele o godz. 14.00 – zapraszam! Sponsoring na stację dezynfekcyjną.



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 10 do 17 maja 2020 roku.

Niedziela           10.05                   PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
7.30 Za †† męża i ojca Huberta Mateja z ok. rocz. ur., rodziców Agnieszkę i Józefa, teścia Pawła i 

całe pokrewieństwo. 
9.15 Grabczok 

10.30 Za †† matkę Zofię Kałuża z ok. ur., ojca Augustyna, SM. Weronikę, brata Helmuta, męża Piotra 
Koszyk, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.00 Nabożeństwo majowe.

Poniedziałek 11.05
7.00 Za †† Herberta Patrzek, szwagierkę Cecylię Polok ich rodziców, całe rodzeństwo i dusze w czyśćcu c.
18.00 Za †† matkę Edeltraudę Wiesner, ojca Józefa, dziadków Norberta i Wiktorię Wiesner, Karola i Agatę 

Kinert oraz z całego pokrewieństwa. Nabożeństwo majowe.
Wtorek 12.05

7.00 Za †† rodziców i teściów Marię i Piotra Patrzek, dzieci, synową, 2 zięciów, wszystkich z 
pokrewieństwa Patrzek. 

18.00 Za † Teresę Cossbau od sąsiadów Sosna, Górski, Trzepizur. Nabożeństwo majowe.
Środa 13.05  

7.00 Za †† matkę Julię w dniu ur., jej 2 mężów, 2 braci, bratową, 2 bratanków, siostrzenicę, siostrzeńca, 
męża i ojca, jego rodziców, rodzeństwo i całe pokrewieństwo. 

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Brygidy  - przełożona p. Halina 
Nanko, za żyjących i zmarłych z tej róży.

Czwartek 14.05 Święto św. Macieja, apostoła
7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i bł. w rodzinie i 

rodzinach dzieci z ok. 80 rocz. ur. p. Horsta. 
18.00 Za †† męża i ojca Wincentego Jendryca, Annę i Tadeusza Wieczorek, z pokrewieństwa Jendryca, 

Wieczorek. Nabożeństwo majowe.
Piątek 15.05 . 

7.00 Za †† Andrzeja Baron, Annę Kurth i z pokrewieństwa. 
17.00 Grabczok Za †† męża Wilhelma Emmerling, rodziców Martę i Ryszarda, Łucję i Piotra Kurtz, brata 

Huberta, trzech szwagrów, całe pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Nabożeństwo majowe.

Sobota 16.05 Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
7.00 Za †† męża i ojca Jerzego Tront, rodziców z obu stron i z pokrewieństwa. 
18.00 Za †† rodziców Gertrudę i Alfreda Klimek, męża i ojca Damiana oraz z pokrewieństwa. 

Nabożeństwo majowe.

Niedziela        17.05                 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Za †† matkę Elżbietę Cebula z ok. ur., ojca Józefa, szwagra Jerzego i bratową Reginę, 

dziadków z obu stron, z pokrewieństwa Cebula Stotko i Resel. 
9.15 Grabczok Za † Kazimierza Murziak w 30 dzień po śmierci
10.30 Za †† męża i ojca Gerharda w rocz. śm., rodziców z obu stron, siostrę, szwagrów, 

szwagierki i z pokrewieństwa. 
15.00 Nabożeństwo Majowe.

======================================================================
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Maria Resel, Grażyna Stenzel, Renata Dendera, Patrycja Cebula
Dyżur róży różańcowy zawieszony.
Do 24 maja biskup ordynariusz udziela dyspensy od udziału w niedzielnej mszy świętej. W naszym kościele 
parafialnym może uczestniczyć we mszy 25 osób, na Grabczoku 15 osób.
Zapraszam na nabożeństwa majowe: dziś o godz. 15.00 w tygodniu po wieczornej mszy w Piątki o godz. 18.00.
W Środę 13 dzień maja – rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie na Grabczoku o godz. 18.30 – zapraszam.
O godz. 15.00 – godzina miłosierdzia, wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz 
modlitwy o powstrzymanie pandemii - codziennie.
Liturgia w tym tygodniu wspomina w Czwartek św. apostoła Macieja, w Sobotę św. Andrzeja Bobolę.



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura

Liturgia eucharystyczna
14. Zanurzony i objęty 
Sprawy Boże można zrozumieć. Wystarczy użyć rozumu albo posłuchać wyjaśnienia, by je 

ogarnąć. Ale bywa i tak, że lapidarnie rzucone zdanie niesie ze sobą tak wielowątkową i 
wielopłaszczyznową treść, że mózg „staje w poprzek”. Pozostaje dojść rozumem tam, gdzie można, 
a resztę zobaczyć dzięki mglistej i zaskakującej intuicji. 

Tak jest z zakończeniem Modlitwy Eucharystycznej. Uczenie nazywa się je Wielką 
Doksologią. Czyli – prościej mówiąc – oddaniem czci Bogu w Trójcy Jedynemu. Tyle że to proste 
wytłumaczenie w tym wypadku trąci wręcz prostactwem. Bo nie chodzi o to, co zwykle przez 
oddanie hołdu rozumiemy.

Wielka Doksologia jest zwieńczeniem Modlitwy Eucharystycznej. Tej modlitwy, podczas 
której obecna staje się krzyżowa ofiara Jezusa Chrystusa; podczas której dostępujemy zaszczytu 
ofiarowania Bogu Jego Syna; podczas której stajemy się kapłanami wstawiającymi się za 
wszystkimi wierzącymi i przeżywamy przedsmak zaszczytu, którego dostąpimy w niebie – pełnej 
jedności z Bogiem i wszystkimi świętymi. W Wielkiej Doksologii nasze uwielbienie osiąga szczyt.

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie (dosłownie: Przez Niego z Nim i w Nim), 
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez 
wszystkie wieki wieków” – mówi kapłan podnosząc w górę i pokazując wiernym Święte Postaci 
Ciała i Krwi Pańskiej.

W życiu czasem potrzebujemy pośredników. Można się na nich powołać, gdy chce się coś u 
ważnej osoby załatwić. Dlatego zrozumienie frazy „przez Chrystusa” nie nastręcza kłopotów. 
Podobnie, gdy kapłan mówi, że „z Chrystusem”. Przecież bywa tak, że pośrednik sam się fatyguje z 
interesantem, aby pomóc załatwić jego sprawę. Ale co znaczy: „w Chrystusie”?

„Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami” – nasuwa się biblijne wyjaśnienie. Ożywiani Jego 
sokami stajemy się jakby częścią Niego samego. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, mnie żeście  uczynili” – przypomina się zaraz następne. Jezus mocno identyfikuje się ze 
swoimi braćmi. A święty Paweł powie: „Żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus”. Gdy myśli się o 
chrześcijaństwie jako konieczności podporządkowania się nauczaniu Jezusa, ta tajemnica zjednoczenia 
Chrystusa z Jego uczniami bywa zapominana. Ale nawet przypominana stawia człowieka wobec 
zaskakującego misterium: jak to, ja, człowiek, jestem zanurzony w Chrystusie? Ja, grzesznik, jestem 
przez Niego tak objęty, że gdy przyprowadza mnie przed Ojca, nikt nie zauważa zgrzytu?

W modlitwie dodano jeszcze Ducha Świętego. „W jedności Ducha Świętego”. Jak to – tu rozum 
burzy się jeszcze bardziej – czyżbym został włączony w Najświętszą Trójcę? Wszak teologowie uczą, że
Duch jest osobową miłością Ojca i Syna. Czy „w jedności z Duchem” nie znaczy, że staję się częścią tej 
Boskiej wspólnoty? Naprawdę doznaję jakiegoś przebóstwienia?

Najpiękniejsze jednak przychodzi na koniec Wielkiej Doksologii „Tobie, Boże, Ojcze 
Wszechmogący (…) wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Nie jestem petentem, który
przyszedł prosić. Interesantem, który ma do załatwienia jakąś sprawę. Przez Chrystusa, z Nim i w Nim, 
w jedności Ducha Świętego przyszedłem oddać bezinteresownie cześć Wszechmogącemu Ojcu. Oddać 
mu cześć nie dla zysku, czy dla jakiegoś konkretnego powodu. Oddać cześć, bo jest. Bo jest dobry. 
Nasze, wyrosłe z braku zaufania w dobrą wolę Boga ludzkie grzechy, znalazły pełne zadośćuczynienie 
w posłusznej ofierze Bożego Syna. Teraz, gdy sprawowana jest Eucharystia, uobecniająca pamiątkę tej 
ofiary, ja, człowiek, przychodzę razem z Chrystusem i w Chrystusie, by oddać Ojcu część i chwałę; by 
powiedzieć Mu w obliczu mojego Pośrednika, że byłem głupi, gdy próbowałem kosztować zakazanego 
owocu. Bo On jest dla mnie najlepszy i wszystko wie lepiej. To jak radość po waśniach w pojednanej na 
nowo rodzinie.

Dlatego „Amen” wypowiedziane przez wszystkich obecnych w Kościele jest wyjątkowo 
uroczyste. Czasem podkreśla się jego wagę przez trzykrotne odśpiewanie tego jednego słowa. Tak. 
Amen. Przez Niego z Nim i w Nim, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, 
niech będzie wszelka cześć, chwała i uwielbienie i… wszystko. Bo za wszystko, co robisz dla 
człowieka, jesteś tego godzien. Amen.


