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Pierwszym słowem Zmartwychwstałego 
Pana skierowanym do apostołów, które 
zapisał ewangelista Jan było pozdrowie-
nie „Pokój wam”. Nie mogło być wspa-
nialszego daru. Aby zrozumieć właściwie 
całą wartość rzeczywistości kryjącej się 
pod słowem „pokój”, trzeba się wczuć 
w klimat duchowych ujęć semickich za-
wartych w całej Biblii. Hebrajskie słowo 
šalȏm pochodzi od rdzenia, który według 
powszechnego użycia oznacza: „być nie-
tkniętym”, „być pełnym”, „skończonym” 
lub wyraża ideę przywrócenia pewnych 
rzeczy do ich pierwotnego stanu, do ich 
dawnej nieskazitelności. Czyli „pokój” 
w ujęciu biblijnym nie oznacza jedynie 
paktu, który pozwala wieść życie „spo-
kojne” i też nie oznacza jedynie 
czasu bez wojny. Pokój w Biblii  
to dobrobyt codziennego ist-
nienia, harmonia, w jakiej znaj-
duje się człowiek w stosunku 
do całej przyrody, do Boga i do 
siebie samego; konsekwentnie 
– jest to błogosławieństwo, od-
poczynek, chwała, bogactwo, 
zbawienie, życie. „Cieszyć się 
dobrym zdrowiem” i „żyć w po-
koju” – to wyrażenia paralelne 
(Ps 38,4). Chcąc zapytać, jak się 
ktoś czuje, lub czy czuje się do-

brze, w Biblii używa się zwrotu: „Czy jest 
w pokoju?” (np. tak pytał Józef egipski braci 
o ojca: „czy jest w pokoju”). Abraham, umie-
rając w szczęśliwej starości po długich latach 
życia, odszedł w pokoju. W znaczeniu nieco 
szerszym pokój jest wyrazem bezpieczeń-
stwa. Gedeon nie potrzebował się już lękać 
śmierci, gdy znalazł się wobec objawienia 
niebiańskiego; Izrael mógł się już nie lękać 
wrogów po zwycięstwach, jakie nad nimi 
odnieśli Jozue, Dawid czy Salomon. Wresz-
cie pokój to zgoda panująca między braćmi: 
najbliżsi w rodzinie, przyjaciele – to „ludzie 
pokoju”; pokój to wzajemne zaufanie, które 
często bywa wieńczone przymierzem albo 
układem dobrosąsiedzkim. Wszystkie owe 
dobra, materialne i duchowe, są zawarte 
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w pozdrowieniach i w życzeniach pokoju, 
którymi darzą się ludzie nawzajem za-
równo w Starym, jak i w Nowym Testa-
mencie, mówiąc sobie „dzień dobry” lub 
„do widzenia” w rozmowie bezpośredniej 
lub w listach. Jeśli zatem wypada życzyć so-
bie pokoju lub pytać przychodnia, czy przy-
chodzi ze sprawami pokoju, to dlatego, że 
pokój, to sprawa, o którą warto walczyć 
i której warto bronić; pokój jest zawsze 
zwycięstwem nad jakimś wrogiem. Pokój 
oznacza wreszcie to, co dobre w przeciw-
stawieniu do tego co złe: „Nie ma pokoju 
dla przewrotnych” (Iz 48,22), i przeciwnie: 
„Patrz na uczciwego, przypatruj się pra-
wemu, bo ma potomstwo zwolennik po-
koju” (Ps 37,37); „łagodni posiądą ziemię 
i będą się rozkoszować wielkim pokojem” 
(Ps 37,11). Pokój  to suma dóbr towarzyszą-
cych sprawiedliwości; to posiadanie uro-

 ▪ W środę (4 maja) o godz. 18.45 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach 
odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. będzie próba dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej Ko-
munii świętej.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 Godzinę świętą połączymy z nabożeń-
stwem majowym, zaś w piątek w ramach nabożeństwa majowego odmówimy li-
tanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę zapraszam na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. bę-

dzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na po-

trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.
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dzajnej ziemi, obfitości jedzenia i bezpiecz-
nego miejsca zamieszkania; to możność 
odpoczywania bez żadnego lęku, to triumf 
nad nieprzyjaciółmi, możność rozmnaża-
nia się, krótko mówiąc – to wszystko, przez 
co Bóg jest z nami, czyli pełnia szczęścia. 
Dlatego nie dziwimy się, że Ewangelista 
Jan widząc w obecności Jezusa źródło oraz 
istotę pokoju, tak dobrze zapamiętał to 
pierwsze pozdrowienie Zmartwychwsta-
łego. Już wcześniej Mistrz zapewnił ich: 
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam” (J 14,27). Od zmartwychwstania ten 
pokój nie jest już związany z Jego obecno-
ścią fizyczną, lecz wypływa z Jego zwycię-
stwa nad grzechem i śmiercią. Lecz dopóki 
grzech nie przestanie istnieć w każdym 
człowieku, dopóki Pan nie przyjdzie w dniu 
ostatecznym, dopóty pokój będzie jeszcze 
ciągle sprawą przyszłości.
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11 maja maja  – III – III Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† Barbarę i Czesława, †† z rodzin Królów i Nowakowskich, 

†† Marię i Zdzisława oraz † Zbigniewa Tomczyka
 10.30 – za †† rodziców Gabrielę i Franciszka Sławickich, †† dziadków Klarę 

i Jerzego Dostal oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Laura Pasternak
 16.00 – nabożeństwo Słowa Bożego
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa

2 maja 2 maja – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, † brata 

Henryka oraz †† z pokrewieństwa

3 maja3 maja  – wtorek —– wtorek —  UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKIUROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
 8.00 – za † Władysławę, †† rodziców, † brata Gerarda i dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną mi-

łość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

4 maja 4 maja – środa
 7.00 – za † mamę Irenę Pyka, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewień-

stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo majowe

5 maja 5 maja – czwartek
 17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 maja 6 maja – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo majowe
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 ▪ Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna od 14 lat jest obchodzona w Kościele w Pol-
sce jako Niedziela Biblijna i po raz szósty jest to także Dzień Narodowego Czyta-
nia Pisma Świętego. W związku z tym zapraszam na czytanie i słuchanie Słowa 
Bożego w naszym kościele podczas nabożeństwa o godz. 16.00 – będziemy czy-
tać i słuchać Ewangelii według św. Łukasza.

 ▪ Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw ma-
jowych – w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.

 ▪ We wtorek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione 
w porządku niedzielnym.
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 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Roberta, Gra-
żyny i Piotra oraz o dary Ducha Świętego dla wnucząt

7 kwietnia 7 kwietnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel, 

†† z rodziny Gaczinski oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 13.00 – chrzest: Zuzanna Krystyna Musiał
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 –za † mamę Helenę Sukienik w 20. rocznicę śmierci, †† z pokrewień-

stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

88 maja maja  – IV – IV Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Konrada, † siostrę Krystynę, †† teściów 

Marię i Franciszka, † szwagierkę Waleskę i † szwagra Gerharda
 10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogo-

sławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obcho-
dzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Ko-

walskich, †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów


