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Przykazanie Miłości 
W Ewangelii Jezus Chrystus mówi nam, jak 

powinniśmy postępować, by dotrwać do 

szczęśliwości 

ostatecznej: 

„Przykazanie 

nowe daję 

wam, abyście 

się wzajemnie 

miłowali tak, 

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 

miłowali wzajemnie.”(J 13,34). Chrystus 

wypowiada do nas wszystkich te słowa pełne 

miłości. Można by zapytać, dlaczego to 

przykazanie Pan Jezus nazywa nowym? Przecież 

już za Jego życia apostołowie i uczniowie 

zrozumieli, że najważniejsza jest miłość 

bliźniego, a sam Pan Jezus poszerzył ten wymóg 

o miłość do naszych nieprzyjaciół i o modlitwę 

za tych, co nas prześladują. Chrystus objawił 

niezrównaną miłość, mówił: ”jak Ja was 

umiłowałem” i swoje nauczanie potwierdzał 

czynami. Nowe przykazanie nie jest nakazem, 

bo czy można komuś kazać kochać lub nie 

kochać? Nowe przykazanie jest otwarciem oczu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

29 IV św. Katarzyny      

Sieneńskiej 

30 IV św. Piusa V 

1 V św. Józefa, rzemieślnika 

2 V św. Ataanazego 

3 V Uroczystość NMP      

Królowej Polski 

4 V św. Floriana 

Cytat tygodnia: 
 

„Jeśli bowiem łotr       
zasłużył na raj,              
to czyż chrześcijanin 
miałby nie otrzymać 
przebaczenia?” 
 

Św. Maksym 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 28 kwietnia 2013 
800 + Władysław Dudar (greg. 28) 
930 + 10r.ś. Irena Łukaszewicz  
930 o Dary Ducha Św. i szczęśliwe zdanie pracy licencjackiej dla Karoliny oraz 
Błogosławieństwo Boże dla Ani  
1100  dziękczynno błagalna w 25r.ślubu Lidii i Krzysztofa  
1230 + 2r.ś Genowefa Gołębiewska, Ryszard, Roman. Walęty Boguszewski  
1800 + Grzegorz Rostankowski  
Poniedziałek, 29 kwietnia 2013 
700  + Władysław Dudar (greg. 29) 
18

00
  

Wtorek,  30 kwietnia 2013 
7

00
  

1800 + Władysław Dudar (greg. 30) 
Środa, 01 maja 2013 
7

00
 

18
00 

  

Czwartek, 2 maja 2013 
7

00
  

18
00 

 

Piątek, 03 maja 2013 
800 ++ Antoni Brzeziński, zm. z rodz. Pazgrad, Maliszewskich, Andrukajtis, Brze-
zińskich. 
930 + 9r.ś. Irena Ostrouch, zm. z rodz. Markowskich, Ostrouch 
1100  ++ Janina Witold Fryde, Teresa i Tadeusz Wytrwał  
1230  o Bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Juli i Stasia Kalkowskich  
1800  ++ Wanda i Henryk Michalscy, Józefa(k) i Jan Kaczyńscy 
Sobota, 04 maja  2013 
7

00
  

18
00
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na prawdę, że ten, kto żyje dla drugich, jest uczniem Chrystusa. Teksty, które 

słyszymy w dniu dzisiejszym, powinny nas nieustannie inspirować, do nich 

powinniśmy ciągle wracać, nimi żyć. Nasz egoizm – cecha dość częsta dzisiaj – 

ogranicza nas do naszych własnych kłopotów i skutecznie zniechęca do 

zajmowania się kłopotami innych ludzi. Czy taka powinna być postawa uczniów 

Pana Jezusa? Chyba jednak ten, kto wyznaje wiarę w Niego i chce iść po Jego 

śladach, nie może poprzestać na unikaniu czynienia innym tego, czego sam 

chciałby uniknąć. Pamiętajmy o tym, bo, jak pouczał Pan: „Po tym wszyscy 

poznają, żeście uczniami moimi”. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Katarzyna Sieneńska 
Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w 
Sienie (Włochy). Pomimo wielu trudności ze strony 
rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. 
Dominika (tercjarek dominikańskich) w Sienie i 
prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i 
posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła 
skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin nie 
spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi. 
W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Będzie 
przemawiać i pisać listy w imieniu Boskiego Oblubieńca do najznakomitszych osób 
ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiła nadto przy sobie spore 
grono uczniów - elitę Sieny - dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. 
Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego 
natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w 
"celi swojego serca" z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i 
duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. 
Katarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła 
tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży w imieniu 
Chrystusa, ogłaszać się publicznie Jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano ją 
przeto przed trybunał inkwizycji do Florencji. Przewód sądowy, kościelny, odbył się 
w klasztorze dominikanów przy kościele S. Maria Novella. Było to w samą 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1374 roku. Katarzyna wszakże miała 
przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie 
dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też w jej 

pismach. Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. 
Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za 
to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak nie w postaci 
ran, lecz krwawych promieni). Podczas licznych wtedy konfliktów na terenie Italii i 
w samym Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od 
kolejnych papieży (najpierw bł. Urbana V, a potem Grzegorza XI) ich powrotu z 
Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do 
Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy 
papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne 
wydarzenie. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw 
społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój. Umarła z 
wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. 

HUMOR 
Umarł producent broni i poszedł do nieba. Bóg go wita: 

- Witaj człowieku. Czy robiłeś w życiu coś złego? 

- Broń, Boże. 

*** 

Żona do męża: 

- Mam już dość twojego lenistwa. Pakuj walizki i wynocha! 

- Ty mi spakuj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Wielkanocna 
 

1. Od środy rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci NMP o 

godz. 1730. 

2. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski – msze św. jak w 

każdą niedzielę. 

3. Do chorych udamy się w przyszły piątek. 

4. Za tydzień na mszy św. o 1230 spotkanie Żywego Różańca a o 

1600 spotkanie Akcji Katolickiej. 

5. 1 maja o godzinie 1200 w Stagniewie w Sanktuarium MB Fatim-

skiej spotkane dla małżeństw. Osoby chętne prosimy o zgłasza-

nie się do zakrystii. 

6. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na tacę w 

kwocie 1176 zł. 
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