
Dzisiejsze czytania:     Dz 8,5-8.14-17; Ps 66; 1 P 3,15-18; J 14,15-21 
 

„Nie zostawię was sierotami”  
 

 Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się 
śmierci, myśli o przyszłości swych dzieci. Podobnie i Chrystus na 
kilkanaście godzin przed ukrzyżowaniem myśli o przyszłości swoich 
uczniów. Zależy Mu bardzo nie tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz i na 
obecności wśród nich. Nie będzie to obecność cielesna, bo tej 
zachować nie można. Jest zresztą niedoskonała i bardzo ograniczona. 
Jeśli np. człowiek jest w jednym miejscu, to równocześnie nie może być 
w innym. Nie mówiąc już o ograniczeniach związanych z procesem 
starzenia się organizmu. Jezus w ciele mógłby pozostać z uczniami 
najwyżej kilkadziesiąt lat – a co dalej?  
 Chrystus w chwili śmierci kończy okres przebywania 
z Apostołami ramię w ramię, ale bynajmniej nie rezygnuje 
z przebywania z nimi w inny sposób. Pozostanie na ziemi do końca 
świata, w sposób tysiące razy doskonalszy i łatwiej dostępny dla 
milionów ludzi. Warto ten gest miłości Jezusa dostrzec i głębiej się nad 
nim zastanowić.  
 W grę wchodzą trzy wydarzenia stanowiące jedną organiczną 
całość. Pierwszym jest Eucharystia – czyli obecność Chrystusa pod 
postaciami chleba i wina. Jezus staje się pokarmem dostępnym dla 
każdego, kto w Niego wierzy, i komu autentycznie zależy na życiu 
wiecznym. Dziś na Ziemi istnieją setki tysięcy świątyń, w których 
przebywa Chrystus jako pokarm nieśmiertelności. Ktokolwiek pragnie 
się z Nim spotkać, może to uczynić prawie w każdej minucie dnia 
i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma nowej obecności Zbawiciela wśród 
nas.  
 Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie Świętym i żywej 
tradycji. On ciągle naucza. Jezusa można słuchać, można Mu zadawać 
pytania. On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać 
z Chrystusem, może to uczynić również o każdej porze dnia i nocy. 
Wystarczy jak otworzy Ewangelię i w duchu tradycji przekazywanej 
w Kościele odczyta sercem jej orędzie. Oto druga forma obecności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 22.05 
7.00 O łaskę zdrowia dla mamy Ireny Mazurek oraz o siły i potrzebne 

łaski dla całej rodziny 
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek, 23.05 
7.00 śp. Ks. Bronisław Trzciński 
18.00  śp. Jadwiga i Kazimierz oraz rodzice z obojga stron 
Środa, 24.05. 
7.00  
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny, 

Katarzyny i dzieci 
18.00 Przebłaganie za grzechy w rodzinie, oraz o silną wiarę dla męża, 

dzieci i ich rodzin 
Czwartek, 25.05 
7.00 śp. Jan Stelmach 
18.00 śp. Albina, Franciszek, Izabela oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek, 26.05 
7.00  
18.00 śp. Kazimierz Ziajka 
18.00 
Sobota, 27.05 
7.00  
18.00 śp. Edward Łukaszewicz (2 rocz.) i rodzice z obojga stron 
Niedziela, 28.05 
8.00 śp. Krystyna Szulc (19 rocz.) i rodzice z obojga stron 
9.30 śp. Jan (3 rocz.) i Genowefa 
11.00 śp. Stanisława (k.) Sawka (1 rocz.) 
12.30 śp. ks. Jan Nowak i Helena i Stanisław 
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tadeusza z okazji 

18 rocz. urodzin 
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Zbawiciela wśród nas, jeszcze bardziej dostępna niż pierwsza.  
 Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie z ludźmi miłującymi się 
wzajemnie. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha 
Miłości w sercach tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. „Tam gdzie 
dwu jest zgromadzonych w imię Moje, tam Ja jestem wśród nich”.  
 W każdej Mszy świętej możemy spotkać Chrystusa w tych trzech 
formach Jego obecności na Ziemi. Jest w Słowie Bożym, czytanym 
i głoszonym przez kapłana, jest w konsekrowanych postaciach chleba 
i wina i jest we wspólnocie zgromadzonej wokół ołtarza. Warto dodać, 
że zarówno w Słowie jak i w postaciach chleba i wina, może być 
dostrzeżony wyłącznie oczami wiary. Do człowieka niewierzącego nie 
przemówi ani tekst Biblii, ani konsekrowana hostia. Może natomiast 
przemówić miłość wspólnoty zgromadzonej w imię Chrystusa. Jeśli to 
objawienie wspólnotowe nie jest wystarczająco wyraźne, to nie jest to 
wina Chrystusa, lecz nasza. On nam zawierzył i losy objawienia Swojej 
obecności w świecie złożył w nasze ręce.  
 Umiejętność obcowania z Chrystusem obecnym w słowie Pisma 
Świętego oraz kontaktowania się z Nim w Komunii świętej, umożliwia 
doskonalenie miłości wzajemnej, a przez to objawianie światu obecności 
Chrystusa na ziemi.  Uwielbienie Chrystusa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie najpełniej dokonuje się nie przez wielkie zewnętrzne 
manifestacje, lecz przez autentyczną miłość Boga i bliźniego, którą 
promieniują wspólnoty prawdziwych chrześcijan.  
  

Ogłoszenia parafialne 
1. Od dziś do środy trwają w Kościele kwartalne dni modlitwy o 
urodzaje.  
2. Jutro [22.05] wspominamy w liturgii św. Ritę z Cascci, a w środę 
[24.V] NMP Wspomożycielkę Wiernych.  
3. W tym tygodniu obchodzimy Dzień Matki. Wszystkim Mamom 
dziękujemy za ich miłość, troskę i cierpliwość. Życzymy – 
błogosławieństwa i pokoju serca!  
4. W piątek w katedrze św. Mikołaja w Elblągu o godz. 16.00 -  
7 alumnów naszego Seminarium przyjmie święcenia diakonatu, a 

 
 
 
 

Zapraszamy na  Msze święte sprawowane w intencji 
pierwszego Proboszcza naszej Parafii 

śp. Ks. Prałata Bronisława Trzcińskiego 

 

 
 
 
 

20 maja 2017 r.  – godz. 7:00 
23 maja 2017 r. – godz. 7:00 
26 maja 2017 r. – godz. 7:00 
30 maja 2017 r. – godz. 7:00 
31 maja 2017 r. – godz. 7:00 
2 czerwca 2017 r. – godz. 18:00 
6 czerwca 2017 r. – godz. 7:00 
7 czerwca 2017 r. – godz. 7:00 
10 czerwca 2017 r. – godz. 7:00 
12 czerwca 2017 r. – godz. 18:00 
16 czerwca 2017 r. – godz. 18:00 ( 30 dzień po pogrzebie) 
20 czerwca 2017 r. – godz. 7:00 
2 lipca 2017 r. – godz. 12:30 
11 lipca 2017 r. – godz. 18:00 
18 lipca 2017 r. – godz. 18:00 

w sobotę o godz. 10.00 trzech diakonów otrzyma święcenia 
kapłańskie. Zachęcamy do modlitwy, obecności i udziału w tych 
uroczystościach. 
5.. Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie, pół godziny 
przed wieczorną Mszą św. Od najbliższego piątku do modlitwy tej, 
dołączamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zapraszamy. 
6. W niedzielę za tydzień obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 
7. Nasza parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci z naszej 
parafii, który odbędzie się w dniach: od 2 do 9 lipca. Miejscem 
wypoczynku będzie ośrodek „Beaver Tourist” we Wielu na 
Kaszubach. Karty zgłoszeniowe można pobrać w zakrystii kościoła 

Por. Ks. E. Staniek 


