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5. Niedziela Wielkanocna                                                                 2 maja 2021 
 

 LITURGIA SŁOWA   
Dz 9, 26-31; Ps 22; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8  

 

Ref. Psalmu: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. 
 

 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 każdą, 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. Podob-

nie 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 – la-
toroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja  
w nim, ten przynosi owoc obfity, po-
nieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna lato-
rośl i uschnie. Potem ją zbierają  
i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli 
we Mnie trwać będziecie, 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”. – Oto słowo Pańskie.  

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania  
W czasie pobytu Szawła w Da-

maszku, który miał miejsce zaraz 
po jego nawróceniu, najpierw spo-
tkał się on z dużym dystansem ze 
strony chrześcijan, następnie głosił 
on Ewangelię i ostatecznie musiał 
uciekać do Jerozolimy, ponieważ 

Żydzi chcieli go zamordować. 
Kiedy już przybył do Świętego 
Miasta historia z Damaszku jakby 
się powtarza, co widzimy w dzisiej-
szym czytaniu. Przyszły Apostoł 
Narodów zostaje przyjęty przez 
wspólnotę chrześcijan dopiero po 
interwencji Barnaby, który zwraca 
uwagę na autentyczność powołania 

Szawła oraz na siłę jego przepowia-
dania. Widzimy tu mocne połącze-
nie tych dwóch aspektów. Przepo-
wiadanie Dobrej Nowiny nie może 
bowiem być nigdy oderwane od 
wcześniejszego, autentycznego 
spotkania z Jezusem. Inaczej staje 
się ono puste i pozbawione mocy 
pochodzącej z nieba, a zaczyna być 

 

Kto zna Pana, przemawia  
z wielką siłą przekonania w Jego 
imię. Kto zna Pana, nie tylko mi-
łuje słowem i językiem, ale 
przede wszystkim czynem i pra-
wdą, zachowując Jego przykaza-
nia i czyniąc to, co się Jemu po-
doba. Wiemy, że bez wiary  
w imię Jego Syna, Jezusa Chry-
stusa, nie można podobać się 
Bogu. Nie miłując się wzajemnie 
tak, jak On nas umiłował, nie 
można podobać się Bogu. Ten, 
kto zachowuje Jego przykaza-
nia, mieszka w Bogu, a Bóg  
w nim. Kto nie przynosi owocu 
w Chrystusie, jest odcięty, wy-
rzucony i usycha, potem jest 
wrzucony w ogień i płonie. 

 

Marek Ristau 



głoszeniem samego siebie. Każdy 
chrześcijanin jest zobowiązany do 
świadczenia swoim życiem o Chry-
stusie, dlatego konieczne jest pielę-
gnowanie żywej relacji z Bogiem. 
Istotne jest także zaufanie Kościo-
łowi, który założył sam Jezus. Bo-
wiem, jak czytamy w Liście do Ga-
latów, Paweł z Damaszku przybył 
do Jerozolimy po to, aby spotkać 
się Apostołami, a szczególnie ze 
św. Piotrem. Wszczepienie w Ko-
ściół daje bowiem każdemu głoszą-
cemu mandat prawowierności  
i jego samego prowadzi do zbawie-
nia. 

 

Komentarz do psalmu 
Psalm 22 zaczyna się słowami, 

które znamy jako wypowiedziane 
przez Jezusa z krzyża: Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Jeżeli pójdziemy za przekazem 
ewangelicznym i przypiszemy Je-
zusowi także ostatnie wersety 
psalmu, które słyszymy w dzisiej-
szej Liturgii Słowa, to zobaczymy, 
jak śpiewa On pieśń już nie konają-
cego na krzyżu, ale tryumfującego. 
Jesteśmy przecież w okresie wiel-
kanocnym, cieszymy się ze zmar-
twychwstania i potwierdzamy to, 
włączając się modlitewnie w słowa 
dzisiejszego psalmu. Możemy 
utożsamić się z narodem, który się 
narodzi i oczekiwać tego, że nasze 
dusze żyć będą dla Boga i Jemu słu-
żyć wraz z Chrystusem. 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Święty Jan, podejmując sprawę 

prawdziwej miłości, przedstawia 
pewne napięcie pomiędzy słowami 
a czynami. Pokazuje bowiem, że je-
żeli czyjaś wiara i miłość kończy 
się tylko na samych słownych de-
klaracjach, to jego własne serce bę-
dzie go oskarżało, wyrzucając 
pustkę tych deklaracji. Jeżeli zaś 
miłość chrześcijańska wyraża się 
poprzez czyny i prawdę, wtedy 
serce pełne jest prawdziwej miło-
ści. Czyny bowiem są zawsze au-
tentyczne w przeciwieństwie do sa-
mych tylko słów i obietnic. Praw-
dziwość tej miłości zasadza się  

w Imieniu Jezusa Chrystusa, w któ-
re według Apostoła Jana mamy 
wierzyć w pierwszej kolejności. 
Imię oznacza bowiem naturę, istotę 
osoby je noszącej. Dlatego miłość 
wyrażona czynem jest prawdziwa, 
bo jest na wzór Miłości, którą jest 
Bóg i która objawiła się w Osobie 
Syna, w Jego Imieniu, a więc wła-
śnie w Jego przyjściu na świat i od-
daniu życia za ludzi, za nas. Skoro 
więc Objawienie Bożej miłości do-
konuje się poprzez czyn, to jest to 
najdoskonalsza forma realizacji mi-
łości. Motywacją do chrześcijań-
skiej miłości nie jest więc tylko 
uczucie, ale przede wszystkim chęć 
naśladowania Jezusa i wypełniania 
przykazania, które nam zostawił. 
To zaś prowadzi nas do życia  
w Bogu. 

 

Komentarz do Ewangelii 
Trwanie w Jezusie, o którym 

mówi dziś Ewangelia, jest łaską, 
ponieważ jest udzieleniem się nam 
Boga i zaproszeniem do relacji. Do-
brze jest zrozumieć, czym jest owo 
trwanie w Nim. Istnieje bowiem 
pokusa zrozumienia trwania jako 
biernego oczekiwania, utrzymywa-
nia niezmiennego stanu swojego 
życia. Jest to szczególnie niebez-
pieczne obecnie, kiedy widzimy 
często brak decyzyjności. Szcze-
gólnie u młodych osób, które roze-
znają swoje życiowe powołanie, ale 
także u starszych, którzy potrzebują 
podjęcia konkretnej decyzji do na-
wrócenia. Nasze życie duchowe po-
trzebuje powiem odświeżania, re-
gularnego przycinania tego, co 
stało się jałowe i nie przynosi 
owocu, a jest tylko przyzwyczaje-
niem, opieszałością, a może czymś, 
w czym trwamy przez strach przed 
nieznanym. 

Trwanie w Jezusie jak gałązka  
w krzewie winnym jest więc relacją 
dynamiczną. W niej nie ma miejsca 
na bierne oczekiwanie i liczenie na 
to, że Pan będzie działał za mnie, że 
mnie nawróci. Taka postawa nie 
przynosi owocu i może doprowa-
dzić do odcięcia, którego skutkiem 
jest wrzucenie do ognia. Pan zapra-
sza nas dziś do przyjęcia łaski 

wiary, którą nas obdarował i życia 
w zgodzie z jej natchnieniami. 

 
Komentarze zostały przygotowane 

przez Rafała Mińkowskiego,  
kleryka III roku WMSD w Warszawie 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1426 Nawrócenie do Chrystusa, 
nowe narodzenie przez chrzest, 
dar Ducha Świętego, Ciało  
i Krew Chrystusa otrzymane ja-
ko pokarm sprawiły, że staliśmy 
się "święci i nieskalani przed 
Jego obliczem" (Ef 1, 4), jak sam 
Kościół oblubienica Chrystusa, 
jest "święty i nieskalany" (Ef 5, 
27). Nowe życie otrzymane  
w sakramentach wtajemniczenia 
chrześcijańskiego nie wyelimi-
nowało jednak kruchości i sła-
bości natury ludzkiej ani jej skło-
nności do grzechu, którą tra-
dycja nazywa pożądliwością. Po-
zostaje ona w ochrzczonych, by 
podjęli z nią walkę w życiu 
chrześcijańskim z pomocą łaski 
Chrystusa. Tą walką jest wysiłek 
nawrócenia, mający na uwadze 
świętość i życie wieczne, do któ-
rego Pan nieustannie nas powo-
łuje. 
1427 Jezus wzywa do nawró-
cenia. To wezwanie jest isto-
tnym elementem głoszenia Kró-
lestwa: "Czas się wypełnił i blis-
kie jest Królestwo Boże. Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!" (Mk 1,15). W przepowia-
daniu Kościoła to wezwanie jest 
skierowane najpierw do tych, 
którzy nie znają jeszcze Chry-
stusa i Jego Ewangelii. W ten 
sposób chrzest jest głównym 
miejscem pierwszego i podsta-
wowego nawrócenia. Przez wia-
rę w Dobrą Nowinę i przez 
chrzest człowiek wyrzeka się zła 
i uzyskuje zbawienie, to znaczy 
odpuszczenie wszystkich grze-
chów i dar nowego życia. 



Z HISTORII „CUDU NA NOWOLIPKACH” (cdn.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA 
Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się 12 września 2021 
r. w Warszawie, o godz. 12.00. Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka 
będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kano-
nizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. 

 

Kim była  
Matka Elżbieta Róża Czacka? 

Róża Czacka urodziła się 22 paź-
dziernika 1876 r. w Białej Cerkwi 
(obecnie Ukraina). Była szóstym  
z siedmiorga dzieci Zofii z domu 
Ledóchowskiej i Feliksa Czac-
kiego. 

Od dzieciństwa miała problemy 
ze wzrokiem, mimo licznych opera-
cji, całkowicie traci go w wieku 22 
lat. Młoda, wykształcona, religijna 
dziewczyna rozpoczyna życie "po 
niewidomemu". Uczy się alfabetu 
Braille’a, zapoznaje z najnowszymi 
osiągnięciami nauki o niewido-
mych, dużo podróżuje po Europie 
(m.in. do Francji, Austrii, Szwajca-
rii). W 1911 roku zakłada Towarzy-
stwo Opieki nad Ociemniałymi.  

Staraniem nowej instytucji po-
wstają w Warszawie: ochronka, 
szkoła powszechna, warsztaty, bi-
blioteka brajlowska oraz tzw. patro-
nat, obejmujący na terenie miasta 
dorosłych niewidomych i ich ro-
dziny. 

Lata I wojny światowej Róża 
Czacka spędziła w Żytomierzu. Był 
to dla niej czas swoistych rekolek-
cji. Pojawiła się myśl o podjęciu ży-
cia zakonnego oraz o powołaniu 

nowego zgromadzenia zakonnego, 
które służyłoby ludziom niewido-
mym. W 1917 roku Róża Czacka 
przyjmuje habit franciszkański  
i składa śluby wieczyste w III Zako-
nie św. Franciszka. 

W maju 1918 roku wraca do War-
szawy jako siostra Elżbieta. Po uzy-
skaniu koniecznych pozwoleń 
przyjmuje kandydatki do nowego 
zgromadzenia, które od 1 grudnia 
1918 roku zaczyna istnieć jako 
Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża. Jego chary-
zmatem staje się służba ludziom 
niewidomym i wynagradzanie 
za duchową ślepotę świata. Opie-
kunem duchowym Zgromadzenia  
i całego Dzieła zostaje ksiądz Wła-
dysław Korniłowicz. 

W 1922 roku, dzięki otrzymanej 
darowiźnie kilku mórg ziemi w La-
skach, Matka Elżbieta rozpoczyna 
budowę zakładu dla niewidomych. 
To tutaj stopniowo zostają przenie-
sione placówki dla niewidomych 
dzieci – szkoła i warsztaty; po-
wstaje dom macierzysty Zgroma-
dzenia. 

Do wybuchu II wojny światowej, 
Laski kierowane przez Matkę 
Czacką stają się nowoczesną 

placówką da-
jącą niewidomym wychowankom 
wykształcenie podstawowe i zawo-
dowe, pozwalające na samodzielne 
i niezależne finansowo życie, przy-
wracające im ludzką godność. 

Laski stają się ośrodkiem ducho-
wości franciszkańskiej, przyciągają 
ludzi poszukujących; są miejscem, 
gdzie cierpienie spowodowane bra-
kiem wzroku, przyjmowane jest  
z męstwem i pogodą; gdzie na rów-
nych prawach współpracują ze sobą 
osoby niewidome, pracownicy 
świeccy i siostry zakonne. 

We wrześniu 1939 roku, w czasie 
bombardowania Warszawy, Matka 
Czacka zostaje ranna w głowę  
i traci oko. Po powrocie do Lasek 
kieruje odbudową zakładu. 

W 1950 roku rozpoczęła się trwa-
jąca do śmierci choroba Róży Czac-
kiej. Przekazuje kierownictwo swo-
jej następczyni i wspiera Dzieło 
modlitwą i ofiarą cierpienia. Matka 
Elżbieta Róża Czacka zmarła w 
opinii świętości 15 maja 1961 r. w 
Laskach. Została pochowana na 
cmentarzu, który znajduje się na te-
renie Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Laskach. 

źródło: laski.edu.pl 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek po Mszy św. o godz. 
9:00 zachęcamy do wspólnej modlitwy za kapłanów, w piątek – dodatkowa spowiedź św. od godz. 17:00. 
3. W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu – codziennie 
o godz. 18:00. W środy nabożeństwo połączone będzie z wezwaniami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a w czwartki do św. Józefa. Intencje do św. Józefa można składać do puszki po lewej stronie przy wejściu do 
kościoła.  
4. Jutro – 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. będą o godz. 
7:00, 8:00, 9:00, 10:00 oraz 18:30. Nie będzie Mszy św. o godz. 19:45. 
5. Wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika.  
6. Czwartek – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.  
7. Sobota – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki Warszawy. 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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