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Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 
Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy się 
tak miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali.

W oczekiwaniu trwałego zjedno-
czenia z Mistrzem społeczność Chry-
stusową winna cechować wzajemna 
miłość, na wzór miłości Jezusa ku 
niej. Określenia „przykazanie” nie 
należy rozumieć w sensie technicz-
nym współczesnego judaizmu, ale 
jako wskazówkę prowadzącą ku pełni 
życia, którą Paweł nazywał „prawem 
Chrystusa” (Ga 6, 2). ST zalecał także 
miłość bliźniego (Kpł 19, 18), jednak 
zakres tego przykazania był w czasach 
Jezusa dyskutowany (por. pytanie u Łk 
10, 29) i ograniczany. Chrześcijańska 
miłość ma obejmować wszystkich, 
nie wyłączając nieprzyjaciół (Mt 5, 
43−46), w imię miłości Boga (l J 3, 
11−17) i na miarę miłości Chrystusa. 
Wolna od wszelkich ograniczeń rasy 
czy narodowości, będzie znakiem 
rozpoznawczym ucznia Jezusowego 
wśród świata: będzie promieniować 
miłość Jezusa ukoronowaną ofiara zło-
żoną na krzyżu a tym samym świad-
czyć o autentyczności objawienia 
Bożego w Jezusie Chrystusie. Właśnie 
motyw zbawczej śmierci „za wielu” 
(Mt 26, 28) jako wyraz miłości sta-
nowi o „nowości” (w. 34) wskazania 
Chrystusa; ani ST, ani świat pogański 
nie znały, nie przypuszczały takiej 
miłości. Nawet współczesna Jezuso-
wi społeczność żydowska z Qumran, 
znana ze swej wysoko postawionej 
etyki, każe jedynie „kochać wszyst-
kich synów światłości… a nienawidzić 
w pomście Bożej wszystkich synów 
ciemności” (1QS 1, 9 – 10 – por. Mt 
5, 43). Miłość Jezusa nie zna granic 
dzielących przyjaciół od nieprzyjaciół.

Jakież to proste! Po wzajemnej miłości poznaje się uczniów Jezusa. Chrześcijanin 
wie, że w bliźnich, zwłaszcza potrzebujących, obecny jest sam Chrystus. Dlatego 
staramy się innym pomagać, ale też wystrzegać się zaniedbań wobec nich. Miłości, 
szczególnie do ubogich, nie da się pogodzić z umiarkowanym miłowaniem bogactw 
lub z ich egoistycznym używaniem. Duchowe i materialne wymogi chrześcijańskiej 
służby innym są wielkie: obejmują wolę, serce i czyny. To dlatego też Chrystus przed 
odejściem zostawia nam przykazanie miłości. Trudno byłoby mówić Jezusowi o 
miłości z całą swobodą w obecności Judasza, który zdradził. Mamy kochać innych 
miłością Chrystusa, która nie zna braków. Jego miłość jest większa, piękniejsza, czy-
ściejsza niż miłość kogokolwiek z ludzi. Dlatego powinniśmy ją przyjąć za miarę. I 
na tym polega nowość Chrystusowa w rozumieniu i stosowaniu przykazania miłości.

Drogi Przyjacielu! Nie wystarczy kochać drugiego jak siebie samego. Trzeba 
kochać tak, jak kocha nas Jezus. Bezinteresownie. Co czynimy dla innych, nie po-
winno mieć pozorów, że oczekujemy od nich odpłaty.

Nagrodą jest Bóg!
Ks. Sylwester

Tysiące przepisów, niezli-
czone wyjątki i mnó-
s two szcze-
g ó l n y c h 
p r z y p a d -
ków moż-
na streścić 
w jednym 
j e d y n y m 
przykazaniu 
miłości.

Chrystus głosi nowe!

Święty Au-
gustyn zawarł 

wszystkie prawa 
w jednym krót-

ki zdaniu: 
„Kochaj i 
c zyń ,  co 

chcesz!”… a 
będzie słuszne!

Ewangelia: J 13, 31 – 33a. 34 - 35
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Polak, pochodził z rodziny 
szlacheckiej, jezuita. Studiował 
w Wilnie, pracował jako kazno-
dzieja, spowiednik, duszpasterz 
w więzieniach i przytułkach. 
Od 1642 roku przebywał stale 
w Pińsku, prowadząc tu pracę 
apostolską wśród prawosław-
nych. Zginął zamęczony w Jano-
wie  przez Kozaków, dokonują-
cych w okolicy rzezi katolików 
i Żydów.

Dzieje Apostolskie mówią, że św. 
Maciej towarzyszył naszemu Zbawcy od 
dnia Jego chrztu. Kiedy trzeba było wybrać 
jednego z Apostołów na miejsce zdrajcy 
Judasza, św. Piotr powiedział: ”Trzeba 
więc, aby jeden z tych, którzy towarzy-
szyli  nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus 
przebywał z nami, począwszy od chrztu 
Janowego aż do dnia, w którym został 
wzięty od nas do nieba, stał się wraz z nami 
świadkiem Jego zmartwychwstania” (Dz 
1,21−22). Kandydatów było dwóch: Józef, 
zwany Barsabą i Maciej; los padł na tego 
drugiego. Zgodnie ze starą tradycją, którą 
przekazuje nam św. Klemens z Aleksandrii, 
a potwierdzają św. Hieronim i Euzebiusz, 

16 maja – św. Andrzej Bobola 
(1591 – 1657)14 maja – św. Macieja, Apostoła

Przez Eucharystię stanowimy jedno z Chrystusem

św. Maciej był jednym z siedemdziesięciu 
dwóch uczniów naszego Pana, na których 
zstąpił Duch Święty.

Św. Klemens z Aleksandrii pisze, że 
największą zasługą św. Macieja było wpro-
wadzenie do życia kościelnego i klasztor-
nego daleko posuniętej wstrzemięźliwości 
i umartwień cielesnych. Źródła greckie 
podają, że św. Maciej został umęczony w 
Kolchidzie, krainie Azji Mniejszej, nad 
brzegami Morza Czarnego, na południe 
od gór Kaukazu.

Monika Grzesiak 
i Agnieszka Dobrowolska

13 maja 2001 roku, o godz. 9.30, dzieci klas drugich Szkoły Podstawowej nr 
23 przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Do tego sakramentu dzieci te zostały 
przygotowane przez ks. Sylwestra Fiećko SAC.

Banachowicz Paulina
Białczak Daria Małgorzata
Furga Dominika Justyna
Gibała Jakub Patryk
Gromnicki Maciej
Hernik Magdalena Beata
Kacprzak Piotr
Masiewicz Joanna Elżbieta
Moskała Ewa Anna
Musiał Agata Wanda
Nowak Wioletta Denisa
Paprocka Izabela Paulina
Piasek Mateusz
Pietrasik Adrian Jerzy
Rylska Sandra Dorota
Sadowski Adrian Józef
Sasin Paulina Ewa
Szczodry Miłosz Piotr
Teper Paulina Justyna
Trzaskalska Marlena Anna
Wawrzyn Mikołaj
Wiązowski Wojciech Jerzy
Winek Wojciech Józef
Zelga Hubert
Zielińska Rita
Zegadło Tomasz
Błasińska Bernadetta Jolanta
Domagała Michał Oskar
Fokt Angelika Maria
Fręchowicz Piotr Marcin

Grzegorzewski Maciej
Idziak Marcin
Knieć Kamil
Kołakowski Krzysztof
Kupis Michał
Kwaśnik Maciej Stanisław

Maniak Bartłomiej Krzysztof
Mendyk Michał
Minda Wiktor
Murawska Żaneta
Nowińska Małgorzata Maria

Owczarek Agata
Pietrasik Łukasz
Rybska Karolina
Serbin Karolina Izabela
Sikora Magdalena
Skwarek Justyna Anna
Słowik Paweł Robert
Strach Karolina
Wasilewska Izabela
Wieczorek Marlena
Zapalski Jakub Stanisław
Zegadło Aldona Ewa
Antos Wiktoria Paulina
Banasik Damian
Baran Michał
Bukalska Aleksandra Katarzyna
Charaziński Tomasz
Dąbrowski Krzysztof
Grabowska Kamila
Grunt Magdalena
Jałowska Martyna Magdalena
Jarosz Małgorzata
Maleta Paweł Oskar
Markowski Krystian
Mizieliński Fabian
Okomski Radosław Lech
Pająk Marta Magdalena
Popiel Joanna
Potera Łukasz Kamil
Potograbski Michał
Rutkowska Martyna Agnieszka
Stępniewski Krystian
Wieteska Marta Karolina
Zygmunt Tomasz
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Dnia 5 maja 2001roku, w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Ołtarzewie odbyły się święcenia 
kapłańskie w stopniu prezbiteratu. 
Dwudziestu młodych ludzi zde-
cydowało się przystąpić do tego 
Sakramentu i poświęcić swoje życie 
Chrystusowi. Wśród nich byli dwaj 
nasi parafianie: Sławomir Grochalak 
i Krzysztof Kulkowski. Ten wyjąt-
kowy dzień sprawił, że stali się oni 
Pasterzami Ludu Bożego, którzy 
posługują mu w pielgrzymowaniu 
do Domu Ojca. 

6 maja zaś, w niedzielę o godzinie 
13.00, w naszym kościele została 
odprawiona Msza św. prymicyjna 
księdza Krzysztofa. Oprócz modli-
twy było dużo wspomnień, podzięko-
wań, łez wzruszeń. Na koniec odbyło 
się prymicyjne błogosławieństwo, 
które napełniło wszelkimi łaskami: 
Rodziców, Rodzinę, Krewnych i 
Przyjaciół.

 Wszystkim Neoprezbiterom ży-
czymy dużo miłości, wytrwałości, 
satysfakcji z wykonywanej posługi 
kapłańskiej, by zawsze i wszędzie 
każdy z nich był: „znakiem Chry-
stusa, rycerzem pokoju, pociechą 
w zmartwieniu i drogą w zagubie-
niu”.

 Módlmy się również o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne, bo 
w dzisiejszych czasach potrzeba jest 
ludzi, którzy nauczą żyć miłością 
i dobrocią.

Magdalena Kowalska

„Wszystko ma swój czas i jest wyzna-
czona godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem” Koh.3,1

Czas biegnie tylko w jednym kie-
runku −do przodu. Powoli zapominamy 
o Wielkim Jubileuszu, chociaż czasami 
spotkać można jeszcze hasła: „Bóg jest 
Miłością”. Świat i jego sprawy nie napa-
wają optymizmem. Zewsząd docierają 
informacje, które przytłaczają i zasiewają 
zwątpienie, czy Bóg jest jeszcze obecny 
w tym świecie. 

Maj jest szczególnym miesiącem, 
tyle różnych wydarzeń. Drzewa zazie-
leniły się w ciągu prawie jednego dnia, 
przyroda obudzona została do życia, 
dzieci przyjmą pierwszy raz w życiu 
Komunię Świętą, codziennie odprawia-
ne są nabożeństwa majowe. Jest jeszcze 
jedno wydarzenie, które świadczy, że 
Bóg, który swoim Słowem stworzył 
cały świat, ciągle o nas pamięta i kocha 
nas niezmiennie, niezależnie od tego jak 
kształtujemy oblicze tego świata. On nie-
ustannie powołuje robotników i posyła na 
swoje żniwo, abyśmy nie byli jak owce 
bez pasterza, abyśmy nie zagubili się do 
końca w tym świecie, abyśmy odnaleźli 
Miłość.

W tym roku dwaj młodzi kapłani 
z naszej parafii weszli do rodziny pallo-
tyńskich żniwiarzy. Czy jest to dla nas 
dowód, że Bóg kocha nas, że się o nas 
troszczy dając tak wspaniały dar? Czy 
kapłaństwo jest dla nas darem Bożej Mi-
łości? Jak wyglądałoby nasze życie bez 
Eucharystii, bez sakramentu pojednania, 

„To czyńcie na moją pamiątkę...” DAR KAPŁAŃSTWA

jak wyglądałaby świątynia bez kapłana? 
Może te pytania wydają się dziwne, bo 
tak bardzo przywykliśmy do obecności 
kapłanów, że nie są oni dla nas darem. 
Dlatego tak łatwo wypowiadamy nie-
sprawdzone opinie, potwierdzamy, wśród 
innych, krzywdzące plotki, chcemy 
widzieć w nich obraz naszej wyobraźni.

Bóg obdarowuje nas kapłanami i od 
nas zależy, co z tym darem uczynimy, czy 
będziemy Bogu za ten dar dziękować, 
czy będziemy się o ten dar troszczyć za-
nosząc modlitwy, czy będziemy potrafili 
obdarzać każdego kapłana życzliwością, 
uśmiechem?

Można też o swych kapłanach nie 
pamiętać, ale wtedy spójrz na uniesione 
dłonie z Najświętszym Sakramentem 
w czasie Eucharystii i pomyśl, że bez 
tego Daru Kapłaństwa twoje życie by-
łoby nicością.

Dziękujmy zawsze Panu za Dar Ka-
płaństwa.

Sławomir Lenkiewicz
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ŻYCZENIA

„Miłość nigdy nie ustaje...”

Ochrzczeni zostali:

Katarzyna Teresa Pawlaczyk

Odeszli do Pana: 

Tadeusz Roman Zegarek – l. 57 

W 50. rocznicę ślubu Kazimiery 
i Zygmunta,
w 25. rocznicę ślubu Haliny
 i Czesława, 
w 5. rocznicę ślubu Beaty i Mariusza,
w 64. rocznicę urodzin Alicji, 
w 60. rocznicę urodzin Mariana, 
w 50. rocznicę urodzin Stanisława 

Bożego błogosławieństwa i Opieki Matki 
Najświętszej życzy Redakcja. 

1. Przypominamy. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta dla 
wszystkich o godz. 17.00.

  W dni powszednie:
 − dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30
 − dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00
2. Dziś 13 maja, 84 rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. 

Msza Św. dla chorych, cierpiących i ludzi starszych, jutro – 14 maja, o godz. 19.00. 
Po Mszy Św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec 
i okazja do spowiedzi od godz. 8.30.

3. Nabożeństwa Fatimskie dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych będą 
w piątki po trzynastym dniu miesiąca od maja do października włącznie. Najbliż-
sze Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich w piątek, 18 maja. Początek o godz. 
18.30 – odczytanie wszystkich próśb i podziękowań, które można składać4.  do 
puszki pod figurą Matki Bożej. O godz. 19.00 Msza Św. dziękczynno – błagalna 
w intencji próśb i podziękowań z kazaniem, litania, różaniec i procesja z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasnogórskim

5. W przyszłą niedzielę, 20 maja, o godz. 9.30, do I Komunii Św. przystąpią dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 9. Spowiedź dla tych dzieci, rodziców, rodziców 
chrzestnych i rodzeństwa w sobotę, 19 maja, o godz. 11.00.

 Nie zainteresowanych I Komunią Św. prosimy o przyjście na inne Msze Św.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 odbędzie się Msza Św. i Nabożeństwo Majowe 

na Godowie.
7. 2 czerwca, odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży w Lednicy. Koszt wyjazdu 

40 zł. Zbiórka przed kościołem o 3.30. Zgłoszenia przyjmuje ks. Tomasz.
8. Parafialna grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza 

na wyjazd na Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 
w dniu 19 maja 2001 r. (sobota) w Częstochowie.

9. Wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na dalsze prace przy budo-
wie, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.

W ciągu najbliższych dni Jezus 
mówi nam przez Słowo Boże o mi-
łości. Przykazanie miłości, to jakby 
testament Jezusa, jaki zostawił nam 
w czasie ostatniej wieczerzy. 

„ Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”. 
Ew. J 13 (34,35).

Czy my się tak „miłujemy”, że moż-
na rozpoznać w nas uczniów i wyznaw-
ców Chrystusa? Jaki jest nasz stosunek 
do bliźniego, czy rozpoznajemy w nim 
Jezusa? Czy nasza miłość jest szczera, 
czysta i bezinteresowna? 

Trudne pytania, ale zachęcam, aby 
każdy z nas zastanowił się, jak „miłuje” 

bliźnich, jak odnosi się do człowieka, 
który go skrzywdził, zadał mu ból?

W Pierwszym Liście do Koryntian 
św. Paweł w „Hymnie o miłości” pisze:

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza 
się bezwstydu, nie szuka swego, nie 
unosi się gniewem, nie pamięta złego, 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. wszyst-
ko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”. 

Jeżeli brak nam miłości, prośmy 
zatem o nią Jezusa Chrystusa. Módl-
my się o dar pięknej miłości dla siebie 
i bliźnich. Nawet wtedy, gdy mamy 
jej mało, spróbujmy się nią dzielić z 
innymi. Dajmy bliźnim nasz uśmiech, 

serdeczność, wyciągniętą rękę do zgo-
dy, trochę naszego  czasu samotnym 
lub chorym, podzielmy się dobrym 
materialnym z potrzebującymi. Jeśli 
zaczniemy naszą miłość dawać, będzie 
jej przybywało. Jezus da nam jej coraz 
więcej. Nie wstydźmy się i nie lękajmy 
okazywać miłość i życzliwość naszym 
bliskim i zupełnie obcym ludziom, 
ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi 
Boga i tworzymy jedną wielką rodzinę 
Bożą. Piękną lekcję miłości dał nam 
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie 
ostatniej pielgrzymki na Bliski Wschód 
do kolebki chrześcijaństwa.

Maria Sowińska


