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„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania” 

KOMENTARZ DO EWANGELII 
 

Tekst dzisiejszego fragmentu Ewangelii objawia prawdę o miłości 

i prawdę miłości. Rozważane słowa Chrystusa spięte są, jakby klamrą, 

myślą o wzajemnym związku miłości i zachowania przykazań. Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma 

przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Niezmiernie ważną 

rzeczą jest, byśmy pamiętali o kolejności postaw, do których wzywa nasz 

Mistrz. Otóż Jezus rozpoczyna swój wywód od miłości i kończy na niej. 

Ma to ogromne znaczenie dla naszego postępowania. Wskazuje bowiem, 

że prawdziwym źródłem wypełniania poleceń Boga jest miłość. 

Zakorzenienie w naszych sercach i umysłach tej prawdy, uwolni nas od 

niewolniczego spojrzenia na wymagania Pana. Podporządkowanie się 

Jedynemu Prawodawcy, będzie wtedy wypływać spontanicznie z 

umiłowania Tego, który nas miłuje. Wypowiedź Zbawiciela wyraźnie 

wskazuje, że jesteśmy przygarnięci w miłującym sercu Ojca Niebieskiego. 

To właśnie to ukrycie w głębi istoty Boga, który cały jest miłością (por. 1 

J 4,7-21, szczególnie werset 8), uzdalnia nas do wypełniania Jego poleceń. 

Gdy pamiętamy o tym, doświadczamy jak dobrą, piękną rzeczą jest okazać 

Bogu miłość przez nasze posłuszeństwo wobec Niego. Dlatego usłyszany 

przed chwilą fragment Dobrej Nowiny niech stanie się dla nas wezwaniem 

do pielęgnowania, rozwijania, umacniania postawy miłości względem 

Pana oraz wielkiej wdzięczności wobec Niego za Jego miłość, którą 

otoczył nas w swoim wiecznym „teraz”. 

Komentarz został przygotowan przez s. Ewę Marię od Męki Pańskiej OCD 

 

 

 

 

Pismo Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach 

ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10, 41 – 600 Świętochłowice 

Tel. (32) 245 – 47 – 52 

kancelaria@parafia-swietochlowice.pl 

www.parafia-swietochlowice.pl 

Nr konta bankowego: Pekao S.A. 96124013301111001092539319 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
 

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
  

Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 

Za złożone świąteczne ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

NIEDZIELA – 14.05 

 I Komunia Święta z SP3 o godz. 11:00. Nieszpory dla nich o godz. 

15:00. 

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 

17:30, a w niedziele o godz. 17:15. 

 

PONIEDZIAŁEK 15.05 

 Spowiedź dla dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii 

Świętej i dla dzieci z Salezjańskiego Zespołu Szkół „Don Bosco” 

o godz. 16:00. 

 Dni Krzyżowe przypadają w poniedziałek, wtorek i środę. W 

ramach nabożeństw majowych będziemy się modlili  

o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, dobre 

urodzaje, za cierpiących głód i marnujących pożywienie: 

• w poniedziałek modlimy się przy krzyżu przed kościołem 

• we wtorek przy krzyżu na ul. Kubiny 

• w środę przy krzyżu misyjnym 

 

ŚRODA – 17.05 

 Nabożeństwo majowe z modlitwą do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy o godz. 17:30. 

 

PIĄTEK – 19.05 

 Rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. Nowenna codziennie podczas nabożeństw majowych. 

 Rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy 

o nim w modlitwie. 
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SOBOTA – 20.05 

 I Komunia Święta z Salezjańskiego Zespołu Szkół „Don Bosco” 

o godz. 11:00. Nieszpory dla nich o godz. 15:00. 

 Spowiedź święta od godz. 17.00. 

 

NIEDZIELA – 21.05 

 Wczesna Komunia Święta o godz. 11:00. Nieszpory dla nich  

o godz. 15:00. 

 Nabożeństwo majowe o godz. 17:15. 

 Kolekta będzie kolektą specjalną przeznaczoną na remont dachu 

naszego kościoła. 

 

INNE OGŁOSZENIA 

 Zbliża się liturgiczne wspomnienie św. Rity (22 maja), patronki 

trudnych spraw rodzinnych. Przychylając się do prośby niektórych 

Parafian, chcemy na stałe wprowadzić nabożeństwa ku jej czci. Jeśli 

są osoby, które chciałyby ufundować figurę tej świętej do naszego 

kościoła to prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. 

 Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i naszego tygodnika 

„U Piotra i Pawła”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   

 

INTENCJE MSZALNE 

 

PONIEDZIAŁEK – 15.05.2023 

  7.00 Dziękczynno – błagalna w intencji Piotra 

  8.00 + Zofię Kliks o radość życia wiecznego na pamiątkę imienin 

18.00 O radość życia wiecznego dla babci Zofii Kuzera 

 

WTOREK – 16.05.2023 

  7.00 W intencji Parafian 

  8.00 + ojca Gerarda Kasperek w 11 rocznicę śmierci oraz za + + z 

rodziny Stasiak 

18.00 Przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencji czcicieli 

 

ŚRODA – 17.05.2023 

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 + Jolantę Cymorek 

18.00 1. + Adama Majowskiego w 1 rocznicę śmierci 

 2. + Łucję Sekuła – ofiara od pracowników Przedszkola nr 3 

 

CZWARTEK – 18.05.2023      

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o 

błogosławieństwo Boże w intencji Bolesława Zaji i jego 

rodziny 

18.00   1. W intencji Ojczyzny, Radia Maryja, TV Trwam i 

ofiarodawców 

   2. + + Alicję Litwin i Alicję Bartodziej 

 
 

 
 

 

 

PIĄTEK – 19.05.2023 

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 + + dziadków Irenę i Bonifacego Stawickich 

18.00   + żonę Małgorzatę Jokisz 

 

SOBOTA – 20.05.2023      

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły w posłudze misyjnej 

dla Haliny Małeckiej 

11.00 W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 

Świętej z Salezjańskiego Zespołu Szkół „Don Bosco”, ich 

rodziców, rodzeństwo i chrzestnych  

18.00 1. + + rodziców Zofię i Mieczysława Mokrackich, syna Piotra 

Mokrackiego, wnuka Adriana Madej oraz + + z rodzin 

Mokracki,  i Madej 

 2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji 

podopiecznych, pracowników i wolontariuszy Fundacji Rodzin 

Polskich im. Św. Jana Pawła II 

 

NIEDZIELA – 21.05.2023   

  8.00 + Stanisława Golasz w 1 rocznicę śmierci 

  9.30 + Patrycję Urbaniak na pamiątkę urodzin – ofiara od teściów 

11.00 W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii 

Świętej, ich rodziców, rodzeństwo i chrzestnych  

16.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski w intencji Daniela Rurańskiego z okazji 25 

urodzin (Te Deum) 

18.00 + Michała Rak – o radość życia wiecznego 

 


