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21 V Św. Jan Nepomucen, kapłan, męczennik (1348-1393). Był 
notariuszem biskupim i proboszczem w Pradze. Wysłany do Padwy 
na studia, kończy je jako doktor prawa. Po powrocie zostaje miano-
wany kolejno: proboszczem, kanonikiem, archidiakonem, wikariu-
szem generalnym. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV 
Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi św. Jan, będąc mediato-
rem, zostaje uwięziony przez porywczego króla i poddany torturom. 
Następnie zrzucono go do Wełtawy. Według "Kroniki" Tomasza 
Ebendorfera z Haselbach z 1450 roku św. Jan zginął, ponieważ od-
mówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej królo-
wej Zofii. Święty jest patronem zakonu jezuitów, Pragi; spowiedni-
ków, szczerej spowiedzi, dobrej sławy, tonących. Orędownikiem 
podczas powodzi. Beatyfikowany w 1721 roku, kanonizowany 
w 1729.  
22 V Św. Rita, wdowa, zakonnica. J edna z najbardziej popularnych 
świętych na świecie. Urodziła się około 1380 roku w rodzinie ubo-
gich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne 
dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieuda-
ny. Porywczy brutalny mąż był powodem jej dramatów. Zginął zabi-
ty w porachunkach wendety Ryta była matką dwóch synów, 
z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuo-
wali wendety prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieli-
by stać się zabójcami. Zmarli podczas epidemii. Ryta jako trzydzie-
stokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek. Odznaczała 
się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą 
i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji. Pewnego 
dnia podczas modlitwy przed Ukrzyżowanym, którego postać była na 
fresku, cierń oderwał się z korony Jezusa i wbił się w jej czoło. Ta 
bolesna rana szczególny stygmat była powodem jej niesłychanych 
cierpień przez 15 lat. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w Cascii. 
Tam spoczywa jej ciało nienaruszone do dziś. Sanktuarium Świętej, 
obejmujące jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół 
w Cascii, w którym została pochowana, jest miejscem tłumnych piel-
grzymek. Beatyfikowana w 1627 roku, kanonizowana w 1900. Św. 
Ryta jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jest opie-
kunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.  
26 V Św. Filip Neri, kapłan (1515-1595). urodził się we Florencji. 
Studiował filozofię i teologię na uniwersytecie w Rzymie. Prowadził 
życie modlitwy, umartwienia, miłosierdzia. w trosce o pielgrzymów 
i chorych założył religijne bractwo, zyskując miano "Apostoła Rzy-
mu". Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem zor-
ganizował stowarzyszenie księży, z którego wyłonił się nowy zakon - 

oratorianów (tzw. filipini). Do duszpasterstwa 
obok nauczania katechizmu, ćwiczeń duchowych, 
pielgrzymek włączył naukę i kulturę. Doradca 
papieży, kierownik duchowy wielu dostojników. 
Był jednym z najbardziej wesołych świętych.  
 

Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5 
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W minionym tygodniu do wieczności odeszli:   
Śp. Henryk Bianke, . Wieczny odpoczynek… 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chry-
stusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów 
Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z 
wielu bowiem opętanych wychodziły z dono-
śnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też spara-
liżowanych i chromych zostało uzdrowionych. 
Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. 
Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, 
że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej 
Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, 
aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żad-
nego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie 
ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc na-
kładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymy-
wali Ducha Świętego. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Niech cała ziemia chwali swego Pana  
   Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *  
opiewajcie chwałę Jego imienia,  
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *  
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe 
dzieła! 
   Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa 
Tobie, * niech Twoje imię opiewa».  
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *  
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 
   Morze na suchy ląd zamienił, *  
pieszo przeszli przez rzekę.  
Nim się przeto radujmy! *  
Jego potęga włada na wieki. 
   Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †  
którzy boicie się Boga, *  
opowiem, co uczynił mej duszy.  
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej 
prośby * i nie oddalił ode mnie swej łaski. 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra 
Apostoła: Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie 
w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze 

gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga 
się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was 
jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowuj-
cie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają 
wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali 
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczer-
czo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola 
Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czy-
niąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł 
za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wpraw-
dzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. 

 
Oto Słowo Boże. 

 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go  
i przyjdziemy do niego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wa-
mi był na zawsze – Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie 
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponie-
waż u was przebywa i w was będzie. Nie 
zostawię was sierotami. Przyjdę do was. 
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie 
widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja 
żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu po-
znacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 
Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i 
je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś 
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez 
Ojca mego, a również Ja będę go miłował i 
objawię mu siebie». 

Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA  21.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 21 greg. 
8.30 + WYPOMINKI ROCZNE. 
10.00 + Feliksę i Tadeusza Stachurskich. 
11.30  W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH.   
 13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Jarosława Rowińskiego w 2 r. śm. i zm. 
z rodz. 
 
PONIEDZIAŁEK 22.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 22 greg. 
7.00    O Boże błog. i łaski dla Marzeny  
i Cezarego w 7 r. ślubu. 
7.00  + Helenę i Piotra Płodziszwskich  
w 22 r. śm.. 
18.00 + Feliksę, Mieczysława, Karolinę 
 i Stanisława Dudek. 
18.00  + Halinę Michalak w 6 r śm.. 
 
WTOREK 23.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 23 greg. 
7.00 + Marzenę Brenda p.p. 
7.00 + Kazimierza Baranowskiego, Zofię i Ro-
mualda Gmurzyńskich. 
18.00 + Marię Wewiór. 
18.00  + Piotra Bieleckiego. 
18.00 + Janusza, Zygmunta, Stanisława i Józefę 
Zalewskich, Iwonę Mańkowską. 
 
ŚRODA 24.05.2017  
7.00  + s. Judytę Tuńską 24 greg. 
7.00 + Zygmunta Godzwa w 12 r. śm. 
7.00 + Andrzeja Malinowskiego oraz Józefę  
i Stefana Dąbrowskich. 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Kazimierę Ziółkowską 
18.00 + Jana i Walerię Jaczyńskich oraz Helenę 
i Marcelego Trojanowskich, Leonarda  
Gmurczyka i Mariannę Kopka.  
 
 
 

CZWARTEK 25.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 25 greg. 
7.00 + Andrzeja i Ryszarda Ciepielewskich. 
7.00 + Ewę i Jana Piekut oraz Józefa Kowal-
skiego. 
18.00 + Zdzisława w 20 r. śm. Janinę, Włady-
sława i Andrzeja Rydel oraz Stanisławę, Fran-
ciszka i Kazimierza Prusaczyk. 
 

PIĄTEK 26.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 26 greg. 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich i Ma-
riana Urbaniaka. 
7.00 + Alinę, Kazimierza i Ewę Wardak. 
18.00 + Stefana, Barbarę w 1 r. śm. Antoniego, 
Genowefę Olkowskich, Stanisława i Juliannę 
Kowalskich, Mariannę Sulima, Tomasza i  
Julię Fajfer oraz zm. z rodz. Szuland.  
18.00 + Marię, Włodzimierza, Danielę Bur-
dziak oraz Annę i Michała Kocur i  zm. z rodz. 
18.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mary-
si z okazji rocznicy urodzin. 
 
SOBOTA 27.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 27 greg. 
7.00 + Hannę Tobolczyk. 
7.00 + Mariannę, Aleksandra, Henrykę i Halinę 
Frączkowskich oraz Józefa i Cecylię Cytryniak. 
18.00 + Jana-Sławomira Janickiego w 2 r. śm. 
18.00 + Kazimierza Miętka w 3 r. śm. Janinę 
Lasocką zm. z rodz. Szmitów Szymańskich i 
Miętków. 
 
NIEDZIELA  28.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 28 greg. 
8.30 + Mariannę, Lucjana, Eugeniusza i Maria-
na Bułka. oraz Andrzeja Drwęckiego. 
10.00 + Krystynę i Michała Gawryłowicz. 
11.30 + Reginę Kosakowską w 30 r. śm.   
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00 + Stanisławę, Mariana i Waldemara 
Więckowskich. 

1. Dzisiaj o godz.13.00 odbędą się uroczystości z udziałem strażaków, z racji ich święta. 
Zapraszamy. 

2. W przyszłą niedziele będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
3. Za tydzień w niedzielę 28 maja przedstawiciele Koła Dzieci i Młodzieży niepełnospraw-

nych ruchowo przy kościele będą rozprowadzać wartościowe znaczki, w celu pozyskania 
funduszy na ich działalność. 

4. Od jutra pracownicy rozpoczynają prace przy kościele – będą zrywać stare płytki przy 
kościele ,przy wejściu głównym , i będą kładli kostkę na całym placu aż do ul. Warszaw-
skiej. W związku z tym będą pewne utrudnienia . Drzwi wejściowe/ główne /.do kościoła 
oraz teren przed nimi będzie zamknięty i niedostępny. Wchodzić do kościoła będzie moż-
na bocznym wejściem od strony ul. Warszawskiej, , wejściem przy zakrystii, oraz bocz-
nym wejściem przy chórze. Za utrudnienia przeprażmy i prosimy o wyrozumiałość. 

5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek 26 maja po nabożeństwie majowym. 
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii 

Z KAT ECHIZM U  

KATECHEZA 13: Przymioty wiary 
1. Studenci i uczniowie doskonale wiedzą, 

jak trudno przyswoić sobie i nauczyć się na pa-
mięć tekstu, którego się nie rozumie. Gdy decy-
dujemy się na współpracę z kimś, nie bez zna-
czenia pozostają dla nas cechy, jakimi ta osoba 
się charakteryzuje: czy jest pracowita, otwarta, 
prawdomówna, niekonfliktowa, szczera. Podob-
nie jest z wiarą, którą my, chrześcijanie, wyzna-
jemy. Nie można jej zaakceptować i uznać za 
swoją, gdy nie rozumiemy jej treści (oczywiście 
na tyle, na ile umysł ludzki jest w stanie to uczy-
nić) oraz jeśli nie uświadomimy sobie istotnych 
cech, którymi się ona charakteryzuje. 

2. Wiara chrześcijańska jest „osobowym 
przylgnięciem całego człowieka do Boga, który 
się objawia” (KKK 176). Zastanówmy się nad 
charakterystycznymi cechami naszej wiary. Są 
nimi: Boskie pochodzenie, pewność, wolność, 
rozumność, konieczność do zbawienia. 

3. Łaska wiary pochodzi od Boga. W Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Wiara 
jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną 
przez Niego” (KKK 153). Katechizm naucza 
również, że „wiara jest możliwa tylko dzięki 
łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świę-
tego”. Ze stwierdzeń tych wynika, że wiara nie 
zależy jedynie od naszej woli. Jest darem ofiaro-
wanym nam przez Boga. U początków wiary 
leży łaska Boża, czyli nadzwyczajna pomoc i 
uzdolnienie, którym Bóg obdarza człowieka. 
Dopiero wyposażeni w taką pomoc jesteśmy w 
stanie przyjąć prawdę o Bogu i otworzyć się na 
Niego.  

Wiara pochodząca od Boga jest pewna. 
Oczywiście, nie jest to pewność podobna do tej 
płynącej z wiedzy i doświadczenia. Wiara jest 
„pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, po-
nieważ opiera się na samym słowie Boga, który 
nie może kłamać. Prawdy objawione mogą się 
czasem wydawać niejasne dla rozumu i do-
świadczenia ludzkiego, ale pewność zagwaranto-
wana przez światło Bożego Objawienia, jest 
potężniejsza niż światło rozumu . 

Wiara jest aktem rozumnym. Prawdziwie 
wierzący człowiek nie może poprzestać na bez-
krytycznym przyjęciu do wierzenia poszczegól-

nych prawd, ale stara się je zgłębiać, aby utwier-
dzać siebie i innych we wierze. Cechą wiary jest 
bowiem to, że szuka ona zrozumienia. Poprzez 
lepsze i głębsze poznanie prawd wiary człowiek 
wierzący zbliża się do Boga, otwiera się na Jego 
miłość i sam bardziej Go kocha. 

Jeszcze inną cechą wiary jest jej wolność. 
Wiara jest odpowiedzią na inicjatywę Boga, ale 
jest ona odpowiedzią całkowicie wolną. Łaska, 
którą człowiek otrzymuje, nie zniewala go, ale 
oświeca, aby dokonywany przez niego wybór 
był całkowicie wolny. Nikt też nie może nikogo 
przymusić do wyznawania określonej wiary. 
Najlepszym wzorem w tym względzie jest Jezus 
Chrystus, który „wprawdzie wzywał do wiary i 
nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. 
«Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym 
nie chciał jej narzucać siłą»” (KKK 160). 

Od wiary zależy nasze zbawienie. Pismo 
Święte uczy nas, że „bez wiary (...) nie można 
podobać się Bogu” (Hbr 11, 6), a choć drogi 
Boże są niezbadane, to jednak ten, kto nie podo-
ba się Bogu, zbawienia nie osiągnie i nie otrzy-
ma życia wiecznego. Wiara jest więc procesem, 
który trwa przez całe życie człowieka, a naszym 
zadaniem jest ciągle w niej wzrastać i wytrwać 
aż do końca. Wierząc posiadamy już bowiem 
zadatek życia wiecznego. 

4. Zapamiętajmy: Charakterystyczne ce-
chy naszej wiary to Boskie pochodzenie, pew-
ność, wolność, rozumność, konieczność do zba-
wienia. Bóg daje nam szczególną pomoc zwaną 
łaską, dzięki której jesteśmy w stanie uwierzyć 
Jego słowu. Od ludzkiej strony wiara jest przyję-
ciem prawd objawionych oraz samego Boga 
dzięki otwartości serca, umysłu i woli. Jest ona 
wolna, gdyż Bóg nikogo nie zmusza do przyję-
cia prawdy o Nim. Prawdziwa wiara daje pew-
ność doskonalszą, niż wszelkie ludzkie pozna-
nie. Jest aktem rozumnym, nie zaś bezkrytycz-
nym przyjęciem twierdzeń dotyczących Boga. 
Jest ona konieczna do zbawienia. Aby osiągnąć 
życie wieczne, trzeba jednak wytrwać w wierze 
aż do końca.  

Ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski 
  
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html 


