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Nr 19  10 maja  2020- 5. Niedziela Wielkanocna – Rok A 

Refleksja 

„Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale 

u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako 

duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 

przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Rybak z kamienistych brzegów Jeziora 

Galilejskiego używa słowa lithos w znaczeniu przenośnym. Cztery razy odnosi je Chrystusa, 

którego nazywa „żywym kamieniem”, „kamieniem węgielnym i drogocennym”, „kamieniem 

odrzuconym przez budowniczych” i „kamieniem, o który można się potknąć”. O takim 

kamieniu mówił Izajasz: „On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów 

Izraela” (Iz 8,14), a także „Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, 

do fundamentów założony” (Iz 28,16). W tym duchu niektórzy Żydzi recytowali w czasie 

Paschy słowa psalmu: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” 

(Ps 118,22). Intensyfikacja myśli o kamieniu u św. Piotra ma tylko jeden cel – wręcz 

wykrzyczeć, że to właśnie Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbudować wspaniały 

dom, dom zapowiedziany przez proroków, dom, w którym każdy człowiek będzie czuł się jak 

u siebie, dom, który nie runie, bo ma solidny kamień u podstawy. Domu jednak nie zbuduje 

jeden kamień, chociaż byłby kamieniem najważniejszym. Dlatego św. Piotr mówi jeszcze 

o innych kamieniach: „Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa 

świątynia”. To ludzie, którzy uwierzyli, że warto budować na Chrystusie, i którzy budują nie 

tylko na Nim, ale również z innymi. Chrystus i wierzący w Niego tworzą w ten sposób 

unikatowy dom, tworzą świątynię, czyli miejsce, gdzie nie tylko mieszkają ludzie najbardziej 

sobie bliscy, ale gdzie również mieszka na stałe Bóg. Powiedzieć w tym kontekście „Wierzę 

w Chrystusa, ale nie w Kościół” to jakby powiedzieć „Buduję dom tylko z dwóch kamieni…”. 

  ks. Wojciech Węgrzyniak 

Złota myśl tygodnia 

Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko (św. Augustyn). 

Na wesoło 

Starsza, pobożna wieśniaczka idzie do proboszcza ze swym zmartwieniem. 

- Proszę księdza – mówi – mój syn poszedł do miasta i znalazł pracę. Jak myśli ksiądz, czy 

będzie tam żył uczciwie, czy nie ulegnie zepsuciu? Wiadomo, jak to dziś w mieście. 

- A ile zarabia tam syn? 

- Niewiele ponad sto dolarów. 

- Może pani być spokojna. Trudno przypuścić, by przy takim zarobku mógł się zepsuć. 

 

- Co wyjdzie ze skrzyżowania żyrafy ze szpakiem? 

- Kombajn do czereśni! 



Patron tygodnia – św. Nereusz i Achilles, męczennicy – 12 maja 

Według świętego Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, 

przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na 

widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z katów stali się męczennikami. Porzucili służbę 

wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina ok. 304 

r. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wizerunkiem 

męczeństwa. Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii 

Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemensa, która 

przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została 

wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z Nereuszem 

i Achillesem. 

Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający Rzym, bardzo 

licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś bazylika pod 

ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie można przeczytać 

tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. Grzegorz I Wielki. 

Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś w kościele świętych 

Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. Domitylli przy 

Via delle Sette Chiese. 
 

Odpust w Kolonii Łomnickiej – 13 maja ( środa ). 

 

Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się 

w planowanym terminie – 13 maja. 

Ponieważ jednak mamy pewne ograniczenia – program uroczystości Odpustowej 

będzie następujący: 

 

1/ Jeżeli nie ulegną zmianie ogólne przepisy –  13 maja o godz. 10.00 

Ks. Bp Andrzej CZAJA przewodniczyć będzie mszy św. w int. Seniorów 

i Chorych  

(bez Sakramentu Namaszczenia Chorych - 50 osób w kościele a pozostali na 

zewnątrz z zachowaniem przepisanych środków ostrożności.). 

Nabożeństwo Maryjne przed mszą św. przygotuje Caritas – natomiast spotkania 

przy stole (kawa i kołocz) nie będzie. 

 

2/ Wieczorem o godz. 18.00 odprawiona zostanie w int. Pielgrzymów – Suma 

Odpustowa również z uwzględnieniem 50 miejsc kościele i dodatkowych na 

zewnątrz kościoła. 

 

Wszystkich pragnących włączyć się w naszą modlitwę w tych trudnych chwilach 

dla nas wszystkich zapraszamy do Kolonii Ł., natomiast szczególnie starsze 

pokolenie zapraszamy do wspólnej modlitwy przez łącza internetowe. Jeżeli nic 

nie zakłóci transmisji – znajdziemy się na: FB WYSOKA LIVE. 

 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   10.05 - 17.05.2020 /BW/ 

V NIEDZIELA WIELKANOCY (10.05) 

Dzisiaj V Niedziela Wielkonocna. Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na inwestycje przy 

naszym kościele. O godz. 15.00 nabożeństwo majowe.  

PONIEDZIAŁEK (11.05)  

O godz. 18.30 nabożeństwo majowe.  

WTOREK – wspomnienie św. Leopolda Mandicia, prezbitera (12.05)  

O godz. 18.30 nabożeństwo majowe.  

ŚRODA – wspomnienie NMP z Fatimy (13.05)  

O godz. 18.30 pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy czcicieli Matki  

Bożej Fatimskiej. 

W Kolonii Łomnickiej odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. o godz. 10.00 w 

intencji chorych i seniorów i o godz. 18.00.  

Szczegółowe informacje znajdują się w gazetce parafialnej. 

CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA (14.05)  

O godz. 18.30 nabożeństwo majowe.  

PIĄTEK – wspomnienie św. Małgorzaty z Kortony, pokutnicy. (15.05)  

O godz. 18.30 nabożeństwo majowe. O godz. 19.00 Msza św. w intencji FZŚ z naszej parafii. 

Od godz. 19.30 do 20.30 wspólnota FZŚ podejmie adorację Najświętszego Sakramentu wraz 

 z modlitwa różańcową. 

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PERBITERA I MĘCZ. (16.05)  

O godz. 18.30 nabożeństwo majowe.  

VI NIEDZIELA WIELKANOCY (17.05) 

Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 /w j. niemieckim/ i suma o 10.00. 

Rada Stała Episkopatu przypomina, ż 18 maja przypada setna rocznica urodzin św. Jana 

Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za 

co biskupi wyrażają wdzięczność. Zapraszają też do duchowej łączności z papieżem w dniu 

rocznicy i proszą o modlitwę w jego intencji. W niedzielę 17 maja będzie sprawowana Msza 

Święta o godz. 10.00 jako parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.  

Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego 

Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez 

wsparcie dzieł charytatywnych. O godz. 15.00 nabożeństwo majowe. 

Inne ogłoszenia 

1. Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią (np. w czasie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Twarz można 

odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami 

zewnętrznej części maski. 

2. W naszym kościele w trakcie liturgii może przebywać 50 osób. 

3. Składamy serdeczne podziękowanie dobrodziejom za podarowanie stacji dezynfekującej, 

która znajduje się w głównym wejściu kościoła. 

4. Przy furcie klasztornej są do nabycia: Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

 

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 
 

 

 

 


