
 

Biuletyn Duszpasterski 
PARAFIA     RZYMSKOKATOLICKA 

św. JANA CHRZCICIELA W ZBROSZY DUŻEJ  (zbrosza@wp.pl)  
05-604 JASIENIEC tel. (048) 66-13-000 

Strona internetowa: www.zbroszaduza.mkw.pl 
Rok XLVI                      Tygodnik utrzymuje się z dobrowolnych ofiar Czytelników. 
nr 378/20-23             Konto:   09 1020 1097 0000 7602 0040 9748     - w tytule przelewu;  Kościół  

 

 

14.05.2023 

    
6  Niedziela  Wielkanocna 

 

 

Ewangelia J 14, 15-21;  Rok A 
  

Takie cuda naprawdę się zdarzają! – s. Briege McKenna- zobacz 
 

 
Medytacja  niedzielna; 

J 14, 15-21; 

Słowa Ewangelii wg. Św. Jana 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 

a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat 

przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 

przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie  

widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez 
Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 

 

 

W dzisiejszym Słowie czytamy o posłaniu przez Boga Ducha Świętego, Ducha 

Pocieszyciela, czyli PARAKLETA. 
 

Mimo że ten termin w słuchaczach budził skojarzenia głównie prawnicze, Jezus nadał mu zupełnie 

nowe znaczenie. Jakie? Otóż Duch Święty, Pocieszyciel nie jest wzywany, ale raczej jest On 

POSYŁANY. Duch Święty, Pocieszyciel niesie AKTYWNĄ POMOC tym, którzy są w potrzebie, a 

Jego służba zawiera w sobie nauczanie, uświadamianie, pocieszanie, powoływanie i wyposażanie. 

Duch Święty, Pocieszyciel pełni SŁUŻBĘ PERSONALNĄ, a nie profesjonalną, czyli troszczy się o 

nas nie ze względów finansowych, ale z tej samej motywacji, która zaprowadziła Jezusa na krzyż! 

 

Jeden z komentatorów Biblii tak pisze: „Pocieszyciel jest Kimś danym nam do pomocy; jest Kimś, 

kto najlepiej potrafi sprostać wyzwaniom wynikającym z rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego. 

We wszystkich wypowiedziach o Paraklecie zanotowanych przez Jana, roztoczył on przed nimi obraz 

przyjścia Kogoś, kto jest w pełni wystarczającym, całkowicie zadowalającym odpowiednikiem Jego 

samego." Przyjdź Duchu Święty, Pocieszycielu! 
 

 

 

Konkretnym wyrazem miłości do Boga jest wsłuchiwanie się w słowa, które przekazał nam Chrystus. 

To jego nauka potrafi zmienić nas w lepszego człowieka. Pomoże nam poznać prawdę o sytuacji, w 

której się teraz znajdujemy.  

 

Duch prawdy chce przenikać nasze serce; wesprzeć nas przy podjęciu dobrych decyzji; Pragnie być 

naszym obrońcą i orędownikiem. Poprośmy Go, aby nas inspirował, aby pomagał nam odkrywać to, 

co przybliży nas do Boga i do ludzi, wśród których żyjemy. 
 

 

http://www.zbroszaduza.mkw.pl/
http://yuweg.pl/takie-cuda-naprawde-sie-zdarzaja-s-briege-mckenna/


 

Zamyślenia 
 

„Jeżeli Mnie miłujecie, 

będziecie zachowywać 

moje przykazania". 
 

Co weryfikuje naszą wiarę? 

MIŁOŚĆ. To słowo jest 

dzisiaj odmieniane przez 

wszystkie możliwe 

przypadki. Filmy, seriale, 

powieści, gry, piosenki. 

Pełno tam treści związanych 

ze słowem miłość. Przez 

to wielu z nas patrzy na nią 

z perspektywy tego, 

co światowe – płytkie 

i tymczasowe. 

 

Ekspertem od Miłości, tej 

pisanej wielką literą, jest 

Bóg. On proponuje, żeby 

postawę Miłości zawsze 

łączyć z odpowiedzialnością. Nie wystarczy powiedzieć: Kocham cię! Za tą deklaracją powinny pójść 

konkretne czyny. Kocham cię, dlatego będę cię chronił.  

 

Największym przejawem miłości Boga do człowieka jest Dekalog. Dosłownie „dziesięć słów”. To w 

nich wyraża się autentyczna troska Stworzyciela o człowieka. To Prawo odnosi się do trzech 

rzeczywistości: do Boga, do drugiego człowieka i do mnie samego. Dekalog jest wyrazem 

odpowiedzialnej Miłości Boga do Ciebie. Bóg szalenie Cię kocha, dlatego jest za Ciebie 

odpowiedzialny. Nie chce, abyś robił krzywdę sobie i innym. Stwórca wyznacza granice Twojej 

wolności, ale jakże błogosławione są te ograniczenia.  

 

Pewnego razu wracałem nocą z posługi podczas rekolekcji. Było ciemno, a do tego okolice opanowała 

totalna mgła – niemal jak białe mleko. Naprawdę się bałem, że zjadę z drogi i wyląduję w rowie. 

Zadawałem sobie pytanie: Co tu robić? Odpowiedź była prosta: Zwolnij, jedź ostrożnie i patrz przed 

siebie. Dlaczego było to takie trudne? Ponieważ jechałem zupełnie nowym odcinkiem, dopiero 

co oddanym do użytku. Nie było tam jeszcze namalowanych białych linii, wyznaczających granice 

drogi. Dopiero wtedy doceniłem jak ważne są te – na ogół mało doceniane – pasy, dzięki którym 

na drodze jesteśmy bezpieczniejsi. 

 

Bóg wyznaczył nam pewne trasy, po których powinniśmy się poruszać. Możemy je przestawiać, 

zmieniać, korygować. Ostatecznie, takie eksperymenty kończą się jednak bardzo źle.  

 

Jeśli chcesz rozważnie odpowiedzieć na Miłość Boga, to zachowuj Jego przykazania. Fakt, nie one 

są łatwe. „Przykazania” tego świata: jedz, pij, używaj, są łatwiejsze. Nikt nie daje jednak gwarancji, 

że one doprowadzą do happy endu. Bóg mówi: Daję gwarancję! Kto będzie zachowywał Moją naukę, 

żyć będzie. 

 

„Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość 

narodu, państwa, Europy, świata” (św. Jan Paweł II). 

 

 



 

Przesłanie nadal aktualne?  
 

Kardynał Stefan Wyszyński zachęcał nas 

stale, byśmy byli dzielni, byśmy wzrastali, 

byśmy czuli wolę życia, „byśmy byli jak orły 

wolne”, co wznoszą się wysoko ponad 

przeciętność. 

 

W dzisiejszym świecie pomylonych pojęć, 

znaczeń słów, a przede wszystkim 

pogwałceń natury, zdania proste i oczywiste 

mogą przywracać równowagę w umysłach i 

sercach ich odbiorców. Mistrzem prostych, a 

jednocześnie z odwagą i jasnością intencji 

wypowiadanych zdań był Prymas 

Tysiąclecia.  

Gdy przeglądamy jego homilie, gdy czytamy 

zapiski „Pro memoria” czy też słowa 

wypowiadane przez kardynała podczas 

spotkań z biskupami, członkami Rady 

Głównej Episkopatu Polski, da się odczytać 

na nowo w nich wszystkich przesłania i 

wskazówki ku przyszłości. Choć warunki 

życia i otoczenie się zmieniły, a wrogowie 

starzy upadli. 

 
 

   

https://liturgia.wiara.pl/doc/3613258.Zwiastowanie-narodzin-Zbawiciela
https://wf1.xcdn.pl/files/16/12/22/410874_rCLm_Betlejem20200820RK20555_83.jpg


Grota Narodzenia Pańskiego.  

 

Prymas Wyszyński „od 
siebie” o walce duchowej 
 
Prymas Wyszyński był doskonale 

świadom faktu, że ludzie, którzy go 

skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami 

zła. I wiedział również, że walka nie 

toczy się z nimi, ale z przeciwnikiem 

znacznie potężniejszym, który 

atakuje nie tylko od zewnątrz lecz – 

co bardziej niebezpieczne – od 

wewnątrz. 
 
Gdy na początku 1949 roku 

arcybiskup Stefan Wyszyński 

obejmował archidiecezje 

gnieźnieńską i warszawską, Polska 

wkraczała w okres, który do historii 

przeszedł pod nazwą stalinizmu. 

Po sfałszowanych wyborach (1947), 

rozbiciu podziemia 

niepodległościowego i zjednoczeniu 

PPS i PPR (1948) na celowniku 

władzy stawał Kościół – ostatnia 

przeszkoda na drodze do przejęcia 

rządu nad duszami Polaków. 
 
Kościół miał bogate doświadczenie 

prześladowań i zastępy 

męczenników, którzy dowiedli, 

że są gotowi cierpieć za wiarę aż 

do oddania wolności i życia.  

Prymas zaczął pertraktować 

z wrogiem wiary. Mimo szykan 

i ewidentnych niesprawiedliwości  

 

 

 parł do podpisania porozumienia z tymi, których celem było zniszczenie Kościoła. Ostatecznie zostało ono 

zawarte w roku 1950. Wówczas zapytano Prymasa, czy należy negocjować z diabłem. „Z diabłem nie, 

ale z człowiekiem tak” – odpowiedział. 
 
Ten człowiek, a raczej ci ludzie, z którymi rozmawiał mieli jasno określony cel – wykorzenić wiarę katolicką 

z narodu. Jednak Prymas rozmawiał odmawiając utożsamienia swoich wrogów z duchowym wrogiem Boga. 

Trzy lata później było jasne, że o żadnym porozumieniu mowy być nie może. Komuniści ogłosili dekret 

o obsadzaniu stanowisk kościelnych i tym samym przekroczyli Rubikon. Wtedy biskupi oświadczyli „Non 

possumus” (Nie możemy dalej się cofnąć). Za tym przyszło aresztowanie Stefana Wyszyńskiego. 
 
Bolesława Bieruta mówi do swoich współpracowników: „Idziemy po duszę tego narodu”. Był to punkt 

przełomowy, w którym walka ludzka – polityczna, ideologiczna, kulturowa – ujawniła swoje prawdziwe oblicze. 

Była to walka duchowa. 
 
„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw 

rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” – pisze 

św. Paweł w Liście do Efezjan. Prymas Wyszyński był doskonale świadom faktu, że ludzie, którzy go 

skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami zła. I wiedział również, że walka nie toczy się z nimi, ale z przeciwnikiem 

znacznie potężniejszym, który atakuje nie tylko od zewnątrz lecz – co bardziej niebezpieczne – od wewnątrz. Zaś 

w prześladowcach widział raczej ich słabość oraz moc Boga, który potrafi posłużyć się nawet swoimi wrogami 

dla realizacji zbawczych zamierzeń. 
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