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CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 4, 8-12 

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 

„Przełożeni ludu i starsi. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie 

dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech 

będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg 

wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami 

zdrowy. 

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się 

kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie 

dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy 

być zbawieni”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w człowieku. 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w książętach. 

Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 

i stałeś się moim Zbawcą. 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 

błogosławimy was z Pańskiego domu. 

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 

Boże mój, pragnę Cię wielbić. 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3, 1-2 

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego 

nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; 

bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

AKLAMACJAJ 10, 14Alleluja, alleluja, alleluja 

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, 

a moje Mnie znają. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10, 11-18 

Jezus powiedział: 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 

owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce 

nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 

a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest 

najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 

znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 

oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 

owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 

moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, 

lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je 

znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca». 

 
PASTERZ KRZYŻA, HETLAND, David J. (1948, Grand Forks – 2006, Fargo), mozaika, luterański zbór 

Dobrego Pasterza, Moorhead, Minnesota; źródło www.hetland.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. GIZELA 

Gizela urodziła się w 985. Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a matką - Gizela 
Burgundzka. Była siostrą cesarza, św. Henryka II. Miała zaledwie 10 lat, kiedy 
zwyczajem ówczesnym została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem 

Węgier. Ślub odbył się nieco później. 
Z tego małżeństwa był zapewne jeden 
tylko syn, św. Emeryk (1007-1031), 
który zmarł wcześnie na skutek rany 
odniesionej w czasie polowania na 
dziki. Obaj z ojcem byli kanonizowani. 

Według świadectw kronik bł. Gizela 
była nie tylko kochaną małżonką św. 
Stefana, ale także mądrą 
współrządczynią państwem, które 
dopiero dźwigało się z pogaństwa. 
Korzystając z tego, że małżonek 
zajęty sprawami politycznymi dał jej 
wolną rękę w czynieniu dobra, była 
szczodrą w rozdawaniu jałmużny i 
ofiar na cele kościelne. Ufundowała 
kilka klasztorów i kościołów, przez to 
wielce się przysłużyła utrwaleniu 
chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. 
Jej staraniom przypisuje się 
wystawienie katedry w Veszprém. 
Uposażyła również wiele kościołów w 
sprzęty i paramenty liturgiczne. 

Po śmierci Stefana w 1038 Gizela musiała przejść cały szereg udręk i prześladowań ze 
strony pretendentów do tronu, którzy chcieli przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Przy 
pomocy brata, Henryka II, powróciła wtedy do Niemiec, do Niederburg w pobliżu 
Pasawy, gdzie wstąpiła do benedyktynek, by tam dopełnić lat swojego życia. Zmarła 
jako ksieni tegoż opactwa w 75-tym roku życia w 1060. 

Relikwie rąk Stefana i Gizeli przechowywane są w Veszprém. Tam też znajduje się 
pomnik pary książecej (patrz zdjęcie), górujący nad miastem. (uroczystość 7 maja) 

 

Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki. 1088 Zobaczymy 

wtedy Boga "twarzą w twarz"1 Kor 13, 12, "takim, jakim jest"1 J 3, 2. Wiara jest więc już początkiem życia wiecznego: W chwili gdy kontemplujemy dobra 

zapowiadane przez wiarę, jakby odbite w zwierciadle, to jakbyśmy już posiadali te cudowne rzeczywistości, którymi, jak zapewnia nas nasza wiara, kiedyś 

będziemy się radowali38
Św. Bazyli Wielki, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: PG 32, 132; por. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 4, 1. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 163] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny 

codziennie w maju o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. 
Zachęcamy do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 
Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach w wioskach parafii. 

 7.V (niedziela): Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczęcie w 
Kościele Powszechnym tygodnia modlitw o powołania do 
kapłaństwa i życia konsekrowanego. „Prośmy Pana żniwa, 
aby posłał robotników do winnicy swojej”, aby nie zabrakło 
młodych ludzi, którzy otworzą swoje serca dla Jezusa i 
poświęcą swoje życie Ewangelii i Kościołowi świętemu. W tej 
intencji modlić się będziemy w sposób szczególny 
12.V (piątek) na Mszy św. o 18:00. 

 14.V (niedziela): Uroczystość I Komunii św. na Mszy św. 

o 8:45. 
Spowiedź przed I Komunią św. 12.V (piątek) dla: 

 dzieci ze szkoły w Słomczynie o 15:45; 
 dzieci ze szkoły w Brześcach i pozostałych szkół o 16:15; 
 rodzin od 17:00 do 18:00. 

15.V (poniedziałek)-19.V (piątek): Biały Tydzień dla dzieci 

pierwszokomunijnych o 18:00. 
Przypominamy, że tradycyjnie w dniu I Komunii św. nie ma 
Mszy św. o 10:30. 

 Bardzo gorąco dziękujemy rodzicom młodzieży, która w tym 
roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania za dar dla 
parafii w postaci trzech czerwonych ornatów do uroczystych 
Mszy św. koncelebrowanych. Bóg zapłać! 

 Chrzty w maju w 4-tą niedzielę miesiąca, 28.V na sumie o 
12:00. Zgłoszenia do 20.V. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 21.V po sumie, w kościele. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz WASILEWSKI, kawaler z parafii 

Przemienienia Pańskiego w Czersku, i Marzena Barbara 
KONOPKA, z Brześć, parafia tutejsza. 

Zapowiedź II: Dariusz Rafał BOGUCKI, kawaler z parafii św. 

Trójcy w Błoniu, i Katarzyna KOMOSA, panna z Gassów, 
parafia tutejsza. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Tadeusz OKLEJ, † 27.IV.2006, l. 77 

śp. Jan OLESIŃSKI, † 28.IV.2006, l. 71 

śp. Tadeusz KORYTEK, † 4.V.2006, l. 73 
 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

MINISTRANCI 
Do grona ministrantów 2.V.2005 przyjęci zostali: 
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 Grzegorz BIERNACKI 
Krzysztof BANECKI 

Hubert GUT 
Damian KUBACZYK 

Karol KOT 
Kamil MATYJASIAK 
Józef GOŁĘBIOWSKI 

Franciszek GOŁĘBIOWSKI 
Kamil ZIELIŃSKI 

Robert KARASZKIEWICZ 
Adrian KOWALSKI 
Patryk ROGALSKI 

Michał WENDRYCHOWSKI 

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługąJan Paweł II, 1.VIII.2001 

KARY, KTÓRYMI MNIE DOTYKASZ … 
Ucieczko grzesznych - powiedz dziś Barankowi i Jego Ojcu, że sprawiedliwe 

są wyroki Boże. 

Jeszcze tak niedawno mogłem się dziwić, dlaczego tak dotkliwie 

doświadczają mnie. A dziś już nie dziwię się: łaska Boża objawiła mi, jak 

bardzo szkodziłem Kościołowi i jego członkom. Jedna tylko z tych win daje 

prawo Sędziemu sprawiedliwemu odsunąć mnie na wieki od łaski. A jeśli 

Bóg tego nie czyni, to w tym widzę miarę Jego miłosierdzia. Jak dalekie są 

wszystkie cierpienia ziemi od kary wiecznej, tak wielkie jest miłosierdzie 

Boże nade mną. 

I dlatego - powiedz, Matko, że wielbię sprawiedliwość Bożą nad sobą. 

Uznaję pełne prawo Boga do kary nade mną. Proszę też o jedno: brońmy 

wspólnie syna Twego i Ojca Najlepszego przed ludźmi, by nie dopuszczali 

w sobie żadnej myśli przeciwko Bożej sprawiedliwości, ilekroć myślą o 

mnie lub modlą się za mnie. Ty możesz to uczynić, by - przez wewnętrzne 

natchnienia - przekonać moich najbliższych, że Bóg sprawiedliwie umie 

karać. Daj im, Matko, doskonałe widzenie wszystkich win moich. Niech 

poznają nędzę moją tak, by też chwalili, wraz ze mną, sprawiedliwość 

Bożą. Nie broń mnie przed sądami ludzkimi, ale broń Boga, moim 

kosztem. Raczej niech ja będę osądzony najsurowiej przez ludzi, aniżeli 

miałaby się zrodzić choćby najmniejsza myśl przeciwko sprawiedliwości 

Ojca i Syna. Ty możesz to uczynić … 

Nie będę się modlił: Ne respicias peccata meaVul, Ps 24, 16-20. Ale będę się 

modlił: Patrz na grzechy moje, abyś, Ojcze, utrwalał się w przekonaniu, jak 

sprawiedliwe są kary, którymi mnie dotykasz. 

12.IV.1955, wtorek, Prudnik Sląski, „Zapiski więzienne”, kard. S. Wyszyński 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA KRAKOWA 
"W kościele św. Trójcy u O O. Dominikanów w Krakowie znajduje się od 

niepamiętnych czasów cudowny 

obraz Matki Boskiej. Według 

podania pobożnego, przed obrazem 

tym modlił się jeszcze św. Stanisław 

Szczepanowski, ów biskup 

męczennik który z ręki 

Bolesławowej poniósł śmierć 

męczeńską …"Przewodnik chrześcijanina 

rzymskokatolickiego, Kraków 1905 

Cudowny obraz, malowany na 

płótnie, o wymiarach 142120 cm, 

jest kopią wizerunku Santa Maria 

Maggiore w Rzymie. Pokrywająca ją 

polichromia (dzieło Teodora 

Stychowicza) przedstawia tajemnice 

różańcowe. Święte postaci 

przyozdabiają złote sukienki i 

korony wysadzane drogimi 

kamieniami. Obraz przywieziony 

został prawdopodobnie w 1588 z 

Rzymu. W 1600, kiedy Kraków 

nawiedziła zaraza morowa, obraz 

procesyjnie niesiony był po ulicach 

miasta, co spowodowało cudowne 

ustąpienie moru. W 1601 został 

oddany Bractwu Różańcowemu i nazwany Różańcowym. 

Wizerunek koronował 2.X.1921 bp krakowski Adam Sapieha. 

Adres: Bazylika pw. św. Trójcy, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków 
na podstawie: theotokos.ovh.org 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. BENEDYKT II (81) 
Benedykt jako chłopiec był włączony do stanu duchownego, uczył się w 

papieskiej schola cantorum, otrzymał wszystkie święcenia, a w chwili 

wyboru na papieża w 684, po śmierci Leona II, był prezbiterem. 

Prawie rok oczekiwał na zatwierdzenie swojego 

wyboru przez bizantyjskiego cesarza Konstantyna IV 

Pogonatusa, i konsekrację. 

Papież Benedykt II zaaprobował postanowienia VI 

Soboru Powszechnego w Konstantynopolu 

przeciwko monoteletom. Cesarz Konstantyn IV na 

prośbę Benedykta wyraził zgodę, aby w przyszłości 

wybór papieża był zatwierdzony przez egzarchę w 

Rawennie, a nie przez Konstantynopol. Benedykt II zdołał nakłonić 

episkopat hiszpański do zatwierdzenia dekretu przeciwko monoteletom 

na XIV synodzie w Toledo w 684. Przywrócił prawo azylu w kościołach. 

Odrestaurował i wyposażył wiele świątyń. 

Benedykt II zmarł w Rzymie w 685 i został pochowany w bazylice św. 

Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


