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INTENCJE MSZALNE  
9-15.05  

 

Poniedziałek (09.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. 
greg.  

2/ †Krystyna Bester- od męża  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Paś-
ko  
Wtorek (10.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. 
greg.  

2/ †Władysław, Zofia, Aniela  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od kuzynki Zo-
fii z rodz.  
Środa (11.05) 

1/ Nowennowa  

2/ †Emilia Filip- msza św. 
greg. 
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Tłu-
czek 
Czwartek (12.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. 
greg.  

2/ †Krystyna Bester- od dzieci  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Anny i 
Grzegorza Papciak  
Piątek (13.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. 
greg.  

2/ †Krystyna Bester- od rodz. 
Szetela  
Sobota (14.05) 
godz. 7.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  
godz. 18.00 

†Krystyna Bester- od rodz.  
Borek  
Niedziela (15.05) 

godz. 7.00  

†Jan, Zofia  
godz. 9.00  

†Krystyna Bester- od rodz. Mią-
sik i Mamczur  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Bronisławy 
Szwed z rodz. 
godz. 10.30  

Rocznica I Komunii św.  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA: 

GŁODNYCH NAKARMIĆ  
Pierwszym uczynkiem miłosiernym 
względem ciała jest: Głodnych nakar-
mić. Ludzie w każdym pokoleniu od-
czuwali głód. Pojawiał się on w ich 
życiu z różnych powodów począwszy 
od nieurodzaju, aż do błędnego poste-
powania i lekkomyślnego gospodaro-
wania zasobami materialnymi tego 
świata. Księga Wyjścia,  przypomina 
nam o głodzie Izraelitów podczas wę-
drówki przez pustynię, który stał się 
instrumentem w rękach Boga, aby 
sprawdzić ich wierność. Człowiek od-
czuwając brak żywności i głód został 
wykorzystany według Bożego zamysłu 
do ukazania głębszych  i o wiele waż-
niejszych wartości. Ale Bóg nigdy nie 
opuścił głodującego narodu. Zawsze 
znalazł jakieś wyjście dla głodujących. 
Kiedy Bóg wkracza w historię człowie-
ka i nasyca go, to czyni podwójnie. 
Gdy przyjdzie do nas głodny człowiek, 
nie mamy więc wyboru. Gdybyśmy 
mieli wątpliwości, przypomnijmy sobie 
słowa Jezusa w scenie z Sądu Ostatecz-
nego, który mówi do  „owiec” – 
„Byłem głodny, a daliście mi 
jeść” (25,35) oraz jak mówi do 
„kozłów” – „Byłem głodny, a nie dali-
ście mi jeść”(25,42). U głodnego nale-
ży zaspokoić głód, aby ratować jego 
życie. Dzięki naszej pomocy powinien 
mieć okazję i ochotę wstąpienie na lep-
szą ścieżkę życia, która wyprowadziła-
by go z nędzy i upodlenia. Należy u 
głodujących rozróżnić głód horyzontal-

ny pozostający w relacjach życia mate-
rialnego, który zostanie zaspokojony 
przez pokarm, chleb powszedni. Należy 
również wymienić głód wertykalny, 

który może być zaspokojony tylko  
i wyłącznie poprzez pokarm nadprzyro-
dzony, a więc przez chleb Euchary-
styczny. Modlitwa, której nauczył nas 
Jezus: „Chleba naszego powszedni daj 
nam dzisiaj” jak i cudowne rozmnoże-
nie chleba na pustkowiu doprowadzają 
nas do wydarzeń Wieczernika. Wiemy, 
że wtedy Jezus jako Bóg zostawił nam 
chleb nad wszelkie chleby, pokarm nad 
wszelkie pokarmy. Pozostajemy więc 
w strefie chleba doczesnego i wieczne-
go, materialnego i sakramentalnego. 
Papież Benedykt XVI napisał o tym: 
„Jezus … nie chce redukować potrzeb 
człowieka do chleba, do potrzeb biolo-
gicznych i materialnych,… My, którym 
wolno przyjmować Eucharystię, jako 
nasz chleb, musimy zawsze modlić się 
o to, żeby nikt nie został odcięty, odłą-
czony od Ciała Chrystusa”.  

opr. D. Frańczak  

TROSKA O POWOŁANIA W KOŚCIELE. Ciąg dalszy... 
tylko odrębnymi gwiazdami, ale zosta-
liśmy również wezwani do tworzenia 
konstelacji, które rozświetlają drogi 
ludzkości. Dlatego także Kościół powi-
nien stawać się coraz bardziej synodal-
ny, zdolny do podążania razem w har-
monii różnorodności, w którą wszyscy 
mogą wnieść swój wkład i aktywnie 
uczestniczyć. Jesteśmy ostatecznie po-
wołani, aby stawać się jedną rodziną 
we wspólnym domu całego stworzenia. 
Modlitwa o powołania 
O Jezu, Boski Pasterzu, który powoła-
łeś Apostołów, aby ich uczynić łowca-
mi dusz, pociągnij ku sobie gorące  
i szlachetne umysły młodych i uczyń 
ich swoimi naśladowcami i swoimi słu-
gami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, 
powszechnego odkupienia, dla którego 
ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją 
ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się 
wstawiać za nami, otwórz przed nimi 

takie horyzonty, by dostrzegli cały 
świat, w którym wznosi się niema proś-
ba tak 
wielu 
braci  
o świa-
tło 
praw-
dy 
i ciepło 
miło-
ści. Spraw, by odpowiadając na Twoje 
wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Two-
ją misję, budowali Twoje Ciało Mi-
styczne – Kościół i byli solą ziemi  
i światłością świata. Rozszerz, Panie, 
Twoje miłościwe wołanie również na 
wiele serc kobiecych, czystych 
i wielkodusznych, i wlej w nie pragnie-
nie doskonałości ewangelicznej, odda-
nia się służbie Kościoła oraz braci po-
trzebujących pomocy i miłości. Amen. 


