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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Maj jest miesiącem szczególnej czci ku chwale Matki Bożej. 

Przyozdobione i ukwiecone kościoły i przydrożne kaplice wypełnione są 

słowami i śpiewem litanii Loretańskiej. Czas, który jest szczególnym 

momentem pobudzania się natury do życia i bujnego rozkwitu, niech stanie 

się również momentem umacniania i rozkwitu naszej wiary, poprzez 

wybranie właściwej drogi postępowania. „Ja jestem drogą i prawdą, i 

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.  

 

EWANGELIA 03.05.2020 

 (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec 

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi 

do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i 

rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 

Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce 

po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
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czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 

obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co 

im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 

przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja 

jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i 

wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 

zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w 

obfitości». 

 

EWANGELIA 10.05.2020 

 (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 

Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 

znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 



nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z 

wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. 

Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam 

od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – 

wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych 

uczyni, bo Ja idę do Ojca». 

 

EWANGELIA 17.05.2020 

 (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 

zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta 

da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 

nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ 

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 poznacie, 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». 



EWANGELIA 24.05.2020 

(Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza 

w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata». 

 

EWANGELIA 31.05.2020 

(J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha Świętego 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 

rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». 

 

Opr. Marlena Przybylska 

 



POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU 

SERCU MARYI 

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, 

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! 

Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na 

całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego 

zbawienia, i błaga: 



– w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, 

bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich 

i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i 

grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj 

wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na 

wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku! 

Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie 

obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. 

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak 

to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy: 

– w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, wspieraj dzieci, osoby starsze 

i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia 

i opiekunów-wolontariuszy, umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie 

obywatelskiej powinności i solidarności, bądź światłem dla umierających, 

powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i 

wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu 

Przenajświętszej Dziewicy Maryi! 



Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, 

narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, 

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła. 

Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu, Kościół oddaje się pod 

opiekę Niepokalanego Serca Maryi ukształtowanego w świetle Twojej 

paschy, a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka i droga 

prowadząca do Twego Serca. 

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, Bądź 

Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod 

Krzyżem Jego miłości. 

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: 

– w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy 

odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów 

wszechświat i ludzkość.  

Amen. 

 

Nabożeństwo majowe w tygodniu i w niedziele po Mszy św. 

wieczornej. Nie będzie nabożeństw w kaplicy Św. Anny. 

 

 



Drogi Księże Kanoniku Stanisławie! 

Z okazji przypadających w maju imienin Księdza 

Kanonika chcemy złożyć serdeczne życzenia. Niech Dobry Bóg 

każdego dnia obdarza potrzebnymi łaskami, zdrowiem i siłami, a 

Matka Boża niech otacza swą modlitwą, wspierając w trudach 

codzienności.  

Wszystkiego dobrego! Szczęść Boże! 

 

Chcemy również złożyć serdeczne życzenia naszym 

Kapłanom z racji przypadających w najbliższym czasie rocznic 

ich święceń prezbiteratu: 62 rocznicy kapłaństwa ks. Kanonika 

Stanisława Biegańskiego oraz 42 proboszcza parafii ks. Prałata 

Romana Szecówki. 

Życzymy Bożego wsparcia, opieki Matki Najświętszej, 

natchnień Ducha Świętego, wiele sił, zdrowia  i ludzkiej 

życzliwości na każdy dzień. 


