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W zakrystii i księgarni do nabycia są 
świece i miody za ofiarę na Caritas w 
wysokości 10 zł. 

            



EWANGELIA WG ŚW. JANA 11, 1-45 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Człowieku, wyjdź na zewnątrz! 
     Być może jesteśmy właśnie świadkami największego cudu dokonanego przez Pana Jezusa 
za Jego  nauczania na ziemi. Owszem, uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, 
uniknął ukamieniowania przechodząc pomiędzy oprawcami. Ale dziś Nauczyciel przełamał 
wszelkie schematy dając do zrozumienia wszystkim, jak wielki jest Bóg Ojciec, Syn Boży i 
Duch Święty w jednym. Chrystus przywołuje Łazarza z krainy śmierci.  
     Czy można uczynić coś więcej, by niewierny lud uwierzył wreszcie w Syna Bożego? Już 
niedługo żołnierz krzyknie pod krzyżem, że skoro tylu ludzi uleczył, to żeby sam siebie wyba-
wił i zszedł z krzyża. A Chrystus daje nam przykład prawdziwej Miłości: służy innym swoją 
Boskością, ale nie korzysta z Bożych mocy dla własnych korzyści. A czy my potrafimy w taki 
sposób postępować z bliźnimi, czy może już pomagamy tylko w ramach „coś za coś”.  
      Nauczyciel daje nam znaki nie tylko w ewangelii, ale też i w codziennym życiu. Jeśli się 
otworzymy na Ducha Świętego i nabierzemy pokory, to ujrzymy jak do nas mówi na różne 
sposoby. Tylko czy nas to przekona? Uzdrowienie Łazarza odbiło się szerokim echem i wielu 
ludzi uwierzyło w Niego. Gdzie jednak oni byli, kiedy Piłat skazywał Go na krzyż? Czym 
kierowali się inni, którzy też wiedzieli o tym cudzie, a mimo to wysłali Mesjasza na mękę 
krzyżową? Jak my byśmy się zachowali?                                                Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 

MODLITEWNIK DLA 
KOBIET – Wydawnic-
twoStacja7 
Książka pomoże usły-
szeć głos Boga wśród 
codziennego zabiega-
nia. Zawarte w niej prze-
myślenia sprawią, że 
modlitwa stanie się 
prawdziwą rozmową z 
ukochanym Przyjacie-
lem. Nie warto czekać - 

zacznij już dzisiaj! Każdy dzień opisany w 
publikacji podzielony jest na następujące 
części: 
hasło - drogowskaz w poszukiwaniu siebie, 
cytat - fragmenty wypowiedzi znanych i 
mniej znanych ludzi, które sprowokują do 
przemyśleń, 
rozważanie - kilka zdań do refleksji zapropo-
nowanych przez sto różnych kobiet, 
modlitwę - szczególnie przydatna część, gdy 
brakuje słów lub gdy mamy ich w nadmia-
rze. 
 

PUZZLE RELIGIJNE DROGA KRZY-
ŻOWA 
Puzzle przedstawiają najważniejsze wydarze-
nia Drogi Krzyżowej. Forma zachęca do 
aktywnej zaba-
wy połączonej z 
nauką o Jezusie 
Chrystusie. Komplet 
puzzli zawiera 14 
obrazków ilustrują-
cych Stacje Drogi 
Krzyżowej. Każdy 
obrazek składa się z 40 elementów. 

W księgarni do-
stępny jest też 
Gość Extra, spe-
cjalne wydanie 
poświęcone zna-
kom męki Boga: 
relikwiom krzyża i 
korony cierniowej, 
Całunowi Turyń-
skiemu i Chuście 
z Manoppello i 
innym przedmio-
tom, przypomina-
jącym o cenie 

naszego zbawienia.  Koszt gazety: 14 zł. 




