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VI Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (14, 15 – 21) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: JeŜeli 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 moŜe, poniewaŜ Go nie widzi ani nie 
zna. Ale wy Go znacie, poniewaŜ u was przebywa i w was będzie. Nie 
zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowu-
je je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a równieŜ Ja 
będę go miłował i objawię mu siebie.” 
 

ucha Świętego nazywa Chrystus „Parakle-
tem”, jak o tym świadczą wypowiedzi z 

mowy poŜegnalnej w Wieczerniku: „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze” (J 14,16); podobnie teŜ 
inne teksty: „Pocieszyciel, Duch Święty” (J 
14,26; por. 15,26; 16,7). ChociaŜ w tłumaczeniu 
mowa jest o „Pocieszycielu”, to jednak naleŜy 
odwołać się do greckiego Parákletos, aŜeby usta-
lić pełne znaczenie tego, co Chrystus mówi o 
Duchu Świętym. Parákletos znaczy dosłownie: 
„ten, którego wzywam” (parakléí – wzywać na 
pomoc), a więc „obrońca”, a takŜe „rzecznik” i 
„pośrednik” spełniający funkcję wstawienniczą 
(intercessor). Nas interesuje przede wszystkim 
znaczenie „Rzecznik – Obrońca”... „Ojciec da 
wam innego Parakleta”. Słowa te znaczą, Ŝe 
Chrystus sam jest pierwszym Parakletem, oraz Ŝe 
działanie Ducha Świętego będzie podobne do 
działania Chrystusa. Będzie stanowiło jego prze-
dłuŜenie. OtóŜ Chrystus był „Obrońcą” i pozosta-
je nim. Mówi o tym św. Jan w swoim Pierwszym 
Liście: „Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rz-
ecznika [Parákletos] wobec Ojca – Jezusa Chry-
stusa sprawiedliwego” (1 J 2,1). Rzecznik 

(obrońca) to ten, kto stając po stronie wiernych z 
racji popełnionych grzechów, broni ich od zasłu-
Ŝonej kary, ocala od groźby utraty Ŝycia i zba-
wienia wiecznego. Tego właśnie dokonał Chry-
stus. Duch Święty zostaje nazwany Parákletos  w 
tym znaczeniu, Ŝe kontynuuje Chrystusowe Od-
kupienie wyzwalające od grzechu i śmierci 
wiecznej. Parákletos będzie „innym Rzecznikiem 
– Obrońcą”, albowiem pozostając z uczniami 
Chrystusa, roztoczy nad nimi swą wszechmocną 
pieczę. „Aby z wami był na zawsze” (J 14,16), „u 
was przebywa i w was będzie” (J 14,17). Chrystus, 
odchodząc do Ojca, dał Apostołom jeszcze inne, 
pozostające w związku z tą, obietnice: „oto Ja 
jestem z wami, przez wszystkie dni, aŜ do skoń-
czenia świata” (Mt 28,20). Chrystus jest Słowem, 
które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 
1,14). Jeśli odchodząc do Ojca mówi: „Ja jestem z 
wami” – to obecność Słowa – Syna, która w czasie 
Jego ziemskiej misji była „fizyczna” i widzialna w 
przyjętym przezeń człowieczeństwie, Apostołowie 
i Kościół mają stale odnajdywać przez Ducha 
Świętego. On będzie trwale uobecniać niewidzial-
nego Chrystusa „aŜ do skończenia świata”. 

św. Jan Paweł II, 1989 r. 
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Poniedziałek – 22 maja 2017        J 15,26-16,4 
   630   Za † Urszulę Kocur (od sąsiadów z ulicy Polnej) 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie z okazji 
urodzin Gizeli 

 1730   Dni KrzyŜowe – naboŜeństwo o urodzaje 
 1800 1. W 80. rocznicę urodzin Stanisławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-

sze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za † Jana Bębnowicza     NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 23 maja 2017        J 16,5-11 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-

gosławieństwo i zdrowie dla Pauliny z okazji 87. rocznicy urodzin 
   2. Za † Ryszarda Sochę 
   800   W języku niemieckim: Za †† Hildegardę Szmit, rodziców z obu stron i pokrewieństwo 
 1730   Dni KrzyŜowe – naboŜeństwo o urodzaje 
 1800 1. Za † mamę Darię Kłosek, †† babcie i dziadków z obu stron, wujka, Halinę i Jagodę 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stanisława Kasprzyckiego w 8. rocznicę śmierci, 

wszystkich †† z rodziny     NaboŜeństwo majowe 
Środa – 24 maja 2017 – NMP WspomoŜycielki Wiernych    J 16,12-15 
   630   Za † ojca Jana Reichel, †† matkę Annę, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Rozalię i Jana 

Reichel, ciotkę Annę i całe †† pokrewieństwo 
   900 1. Za † mamę Marię Lechowską 
   2. Za † Karola Michalskiego (od kolegów i koleŜanek z „Iskierki”) 
 1730   Dni KrzyŜowe – naboŜeństwo o urodzaje 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności o dary Ducha Świętego i opiekę dla synów Bartosza i Damiana 
   2. Za † Urszulę Mandera, †† rodziców    NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 25 maja 2017        J 16,16-20 
   630 1. Za † Zofię Michalczyk w 2. rocznicę śmierci i † męŜa Henryka 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Jadwigę Dobias w 8. rocznicę śmierci, Ŝonę Irenę Wy-

cisk, teściów Jana i Annę Reichel, szwagierkę Gizelę Niemiec, wszystkich †† z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące 

 1630   NaboŜeństwo dla dzieci 
 1800 1. Za †† mamy Bronisławę Panicz i ElŜbietę Wypler 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Franciszka Lukoschek, †† z rodziny i za dusze w czyśćcu 

cierpiące       NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 26 maja 2017 – św. Filipa Nereusza, kapłana; Dzień Matki   J 16,20-23 
   630   W intencji rodziców Urszuli, Haliny i Janusza w dniu ich święta 
   900   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie dla Jerzego, Ireny i Bronisława oraz dla całej rodziny 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. W intencji Matek naszej Parafii 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego z okazji 60. rocznicy urodzin Stanisława o BoŜe błogosławieństwo 

i zdrowie na dalsze lata Ŝycia    NaboŜeństwo majowe 
Sobota – 27 maja 2017        J 16,23-28 
   630 1. Za † mamę Emilię Kurchan 
   2. Za †† Emmę Cieślik w 12. rocznicę śmierci, męŜa Konrada oraz rodziców z obu stron 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† Henrykę i Bolesława Rudzkich 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Piotra, mamę Annę, teściów Marię i Wojciecha oraz †† 

z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 
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Niedziela – 28 maja 2017 – Wniebowstąpienie Pańskie    Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
   700   Za †† rodziców Marię i Pawła (w dniu urodzin), siostrę Krystynę, braci Alojzego i Fran-

ciszka, dziadków i całe pokrewieństwo 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Janiny 

Rudyszyn z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Karolina Jurkowska, Mateusz Adrian , Wiktoria Omiecińska 
 1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Julii i Józefa Pustelak z okazji 45. rocznicy ślubu, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki BoŜej i zdrowie dla dzieci, 
wnuków i całej rodziny 

   2. Z okazji 41. rocznicy święceń kapłańskich ks. Aleksandra Radeckiego z prośbą o opiekę 
Matki BoŜej, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Za † teścia Stanisława w 8. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę i ojca Józefa oraz za †† z 

rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci w rocznicę I Komunii Świętej 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na naboŜeństwo majowe. W tygodniu majowe po Mszy wieczornej. 

• W poniedziałek, wtorek i środę o 1730 dni krzy Ŝowe z procesją i modlitwą o urodzaje. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.  
• Biskup Opolski wraz z Centrum Duszpasterstwa MłodzieŜy Diecezji Opolskiej zapraszają mło-

dzieŜ, zwłaszcza wolontariuszy Światowych Dni MłodzieŜy, młodzieŜ przyjmującą w tym roku 
sakrament bierzmowania i wszystkich chętnych  od 3. klasy gimnazjum wzwyŜ, na Diecezjalne 
Spotkanie Młodych. Odbędzie się ono w najbliŜszy weekend 26-28 maja na Górze św. Anny. 
Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 1700 w piątek, zakończenie w niedzielę.  Temat spotkania 
«Miłość - Bliskość - Obecność» jest zaczerpnięty z «zadania», jakie młodzieŜ otrzymała od Bi-
skupa Opolskiego w czasie Dni w Diecezji. 

• W przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• 2 i 3 czerwca na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolska pielgrzymka śywego RóŜańca. 4 czerwca 

na G. św. Anny pielgrzymka Mniejszości Narodowych. 
• Tegoroczna trasa procesji BoŜego Ciała będzie przebiegała ulicami Łąkową, Słoneczną, Prusa, 

Skłodowskiej, świrki i Wigury, Polna.  
• Ruch Rodzin Nazaretańskich organizuje w dniach 15-21 lipca w Małym Cichym k. Zakopanego 

rekolekcje letnie. Rekolekcje są zaadresowane zarówno dla małŜeństw, jak i dla osób samotnych. 
Swoje spotkania mają osobno osoby dorosłe, studenci, młodzieŜ i dzieci. Rekolekcje łączą zarów-
no cele formacyjne, ale i wypoczynek. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem do-
datkowa zbiórka na cele remontowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
rodzicom dzieci komunijnych za przygotowanie kościoła i dar na rzecz parafii. Zakupiono ornaty, 
a takŜe zostanie po części sfinansowany remont świeczników. Dziękujemy takŜe za dar dzieci 
komunijnych na rzecz dzieci na misjach. Zebrano kwotę 1852 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Urszula Soroka, lat 87, zam. na ul. Łąkowej 4a 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Ojciec Święty w Fatimie 
Drodzy pielgrzymi Maryi i z Maryją! 
Dziękuję, Ŝe przyjęliście mnie pośród was i złą-
czyliście się ze mną w tej pielgrzymce przeŜywa-
nej w nadziei i pokoju. JuŜ teraz chcę zapewnić 
wszystkich, którzy łączycie się ze mną tutaj czy w 
innych miejscach, Ŝe noszę was wszystkich w 
sercu. Czuję, Ŝe Jezus mnie was powierzył (por. J 
21, 15-17) oraz obejmuję i zawierzam Jezusowi 
wszystkich, a „zwłaszcza tych najbardziej potrze-
bujących” – jak Maryja uczy nas się modlić (Ob-
jawienie z lipca 1917). Niech Ona, łagodna i tro-
skliwa Matka wszystkich potrzebujących, wyjedna 
im błogosławieństwo Pana! Niech na kaŜdego z 
wydziedziczonych i nieszczęśliwych, którym 
skradziono teraźniejszość, na kaŜdego z wyklu-
czonych i opuszczonych, którym odmawia się 
przeszłości, na kaŜdą z sierot i ofiarę niesprawie-
dliwości, którym nie pozwala się posiadać prze-
szłości, zstąpi błogosławieństwo Boga wcielonego 
w Jezusie Chrystusie: „Niech cię Pan błogosławi i 
strzeŜe. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci 
ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy poko-
jem” (Lb 6, 24-26). 
Błogosławieństwo to doskonale wypełniło się w 
Dziewicy Maryi, poniewaŜ Ŝadne inne stworzenie 
nie widziało rozjaśnionego nad sobą oblicza Boga 
jak Ona, która dała ludzkie oblicze Synowi Ojca 
Przedwiecznego. A my teraz moŜemy je kontem-
plować w kolejnych wydarzeniach radosnych, 
światła, bolesnych i chwalebnych Jego Ŝycia, któ-
re moŜemy ponownie odczytywać, odmawiając 
RóŜaniec. Z Chrystusem i Maryją trwamy w Bo-
gu. Istotnie, „jeśli chcemy być chrześcijanami, 
musimy być maryjni, czyli musimy uznać zasad-
niczą, istotną i opatrznościową relację łączącą 
Matkę BoŜą z Jezusem, która otwiera nam drogę 
prowadzącą nas do Niego” (Paweł VI, Przemó-
wienie w czasie wizyty w Sanktuarium Matki 
BoŜej z Bonaria, Cagliari, 24 kwietnia 1970). Tak 
więc za kaŜdym razem, gdy odmawiamy RóŜaniec 
w tym błogosławionym miejscu czy gdziekolwiek 
indziej, Ewangelia podejmuje na nowo swoją dro-
gę w Ŝyciu kaŜdego człowieka, rodzin, narodów i 
całego świata. 
Pielgrzymi z Maryją… Jaką Maryją? Nauczyciel-
ką Ŝycia duchowego, pierwszą, która poszła za 
Chrystusem „wąską drogą” krzyŜa, dając nam 
przykład, czy teŜ Panią „nieosiągalną”, której nie 
da się naśladować? „Błogosławioną, poniewaŜ 
uwierzyła” BoŜym słowom zawsze i w kaŜdych 
okolicznościach (por Łk 1,42.45) czy teŜ „Świętą 

z obrazka”, do której uciekamy się, by tanim kosz-
tem zyskać łaski? Maryją – Dziewicą Ewangelii, 
czczoną przez modlący się Kościół, czy przeciw-
nie – Maryją naszkicowaną przez subiektywne 
wraŜliwości, które widzą Ją jako powstrzymującą 
karzące ramię Boga gotowego do karania; Maryję 
lepszą od Chrystusa, postrzeganego jako bezlitos-
ny Sędzia; bardziej miłosierną niŜ Baranek złoŜo-
ny za nas w ofierze? 
Dopuszczamy się wielkiej niesprawiedliwości 
wobec Boga i Jego łaski, gdy twierdzimy ponad 
wszystko, Ŝe grzechy są karane przez Jego sąd, nie 
uznając – jak ukazuje Ewangelia – Ŝe są one od-
puszczane przez Jego miłosierdzie! Musimy 
przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a przecieŜ sąd 
BoŜy zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego 
miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie BoŜe nie 
zaprzecza sprawiedliwości, poniewaŜ Jezus wziął 
na siebie skutki naszego grzechu wraz z naleŜną 
karą. On nie zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za 
nas na krzyŜu. A zatem, w wierze, która jednoczy 
nas z Chrystusowym krzyŜem, jesteśmy wolni od 
swoich grzechów; odłóŜmy na bok wszelkie formy 
lęku i strachu, poniewaŜ nie przystoi temu, kto jest 
miłowany (por. 1 J 4, 18). „Za kaŜdym razem, gdy 
spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć 
w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej 
dostrzegamy, Ŝe pokora i delikatność są cnotami 
nie słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują 
źle traktować innych, aby czuć się waŜnymi. […] 
Ta dynamika sprawiedliwości i czułości, kontem-
placji i wyruszania ku innym – to wszystko czyni 
z Niej kościelny wzorzec ewangelizacji” (Evange-
lii gaudium, 288). Oby kaŜdy z nas stawał się wraz 
z Maryją znakiem i sakramentem miłosierdzia Bo-
ga, który zawsze przebacza, przebacza wszystko. 
Wzięci za rękę przez Dziewicę-Matkę i przed Jej 
obliczem moŜemy radośnie wyśpiewywać miło-
sierdzie Pana. MoŜemy powiedzieć: moja dusza 
śpiewa dla Ciebie, Panie! Miłosierdzie, jakie oka-
załeś wszystkim swoim świętym i całemu wier-
nemu ludowi, ogarnęło takŜe mnie. Ze względu na 
pychę serca Ŝyłem, goniąc za swoimi ambicjami i 
korzyściami, ale nie udało mi się zająć Ŝadnego 
tronu, Panie! Jedyna moŜliwość wywyŜszenia to 
ta, Ŝe Twoja Matka weźmie mnie w ramiona, 
okryje swoim płaszczem i umieści obok Twojego 
serca. Niech się tak stanie. 
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