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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. JANA 15, 1-8 

  Do wieczności odeszli +Stefan Prokulewicz, 
+Mieczysław Menio Binowski 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go 
uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każ-
dą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 
Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 
nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. 
Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będzie-
cie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 
staniecie się moimi uczniami». 
 
Proponuje się różnego rodzaju środki zapobiegawcze, np. testy psycholo-
giczne wykrywające potencjalnych agresorów, podpisywanie deklaracji, 
mnożenie instrukcji, prawnych zabezpieczeń, powoływanie komisji do 
spraw itd. Te wszystkie rozwiązania wydają się niewystarczające. Korzeń 
zła sięga bowiem zawsze lekceważenia Boga. Każde zło jest podszyte 
niewiarą, buntem albo zimną obojętnością wobec Stwórcy. Dzisiejsza 
Ewangelia zwraca uwagę na głębokie powiązanie wiary i oczyszczenia. 
Dotyczy to zarówno pojedynczego człowieka, jak i Kościoła jako całości. 
(…) 
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. To są mocne słowa. Zwłaszcza to 
„nic” jest wymowne. Jezus nie mówi: „Beze Mnie coś sami potraficie”. Mówi, 
że bez Niego nic nie wskóramy. NIC! Nieraz nasze kościelne działania 
przenika zsekularyzowane myślenie, które nie traktuje poważnie tego, co duchowe i nadprzyrodzone. Jeśli 
będziemy walczyć z grzechem tylko ludzkimi środkami, nie opierając się na łasce Bożej, przegramy. Czym 
stanie się Kościół, jeśli ustanie w nim wiara, że tylko Jezus może go realnie odnawiać? Stanie się niczym. 
Rozpłynie się w świecie. Bez Jezusa nie ma Kościoła.                     ks. Tomasz Jaklewicz  / gosc.pl 

Modlitwa  
do Maryi  

“Totus Tuus”  
 

Niepokalane Poczęcie, 
Moja Matko, żyj we mnie, 

działaj we mnie. Mów 
przeze mnie. Umieść 
swoje myśli w moim 

umyśle. Kochaj moim 
sercem. Daj mi swoją 

gotowość i uczucia. Pou-
czaj mnie, prowadź mnie 

do Jezusa. Poprawiaj 
mnie, oświecaj mnie i 
poszerzaj mój umysł i 

moje zachowanie. Weź w 
posiadanie moją duszę, 
moją osobowość i całe 

moje życie. Żyj we mnie. 
Nakłaniaj moje serce do 
adoracji i nieustanego 

dziękczynienia. Módl się 
we mnie i przeze mnie. 

Pozwól, bym żył w Tobie i 
zachowuj mnie zawsze w 

tym zjednoczeniu –
Papież Jan Paweł II 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

ELEMENTARZ KSIĘ-
DZA TWARDOW-
SKIEGO DLA NAJ-
MŁODSZEGO, ŚRED-
NIAKA I STARSZE-
GO – wyd. Literackie 
Pełen ciepła i humoru 
przewodnik, skupiony 
wokół cyklu życia: dzie-
ciństwa, dojrzewania, 
nawrócenia, modlitwy, 
miłości, rodziny, świąt, 
kapłaństwa, tworzenia, 
przemijania. Pomaga w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na najważniejsze pytania. 
 

 
SZTUKA ŻYCIA BEZ 
ŚCIEMY – Ks. Jan 
Kaczkowski 
 
Co to znaczy być przy-
zwoitym? Dlaczego cza-
sem trudno nie być anty-
klerykałem? Gdzie jest 
Bóg, kiedy nasi bliscy 
cierpią? Odpowiedzi na 
te oraz setki innych py-
tań znajdziemy w nie-
znanych tekstach księdza 

Kaczkowskiego, który potrafił rozpalić serca i 
ostudzić emocje. Nikt tak mądrze jak on nie 
mówił o współczesnym Kościele, o cierpieniu i 
potrzebie kochania ludzi, którzy nas otaczają. 
 
 
TRZY SEKRETY. RE-
KOLEKCJE DLA 
MAŁŻEŃSTW – Dan i 
Amber DeMatte 
 
Bardzo osobiste zapro-
szenie do odkrycia rado-
ści płynącej z codzienne-
go praktykowania cnót 
ubóstwa, czystości i po-
słuszeństwa. Podejmij-
cie 33-dniowe rekolekcje 
w zaciszu swojego domu, a zyskacie nową ja-
kość i głębię wyjątkowej relacji – między wami 
i Bogiem. 



 

 


