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PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 9, 26-31 

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba 

przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze 

Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania 

przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z 

hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o 

tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i 

żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 22 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: 

«Serca wasze niech żyją na wieki». 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi 

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 

przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

A moja dusza będzie żyła dla Niego, 

potomstwo moje Jemu będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o Panu opowie, 

a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 
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Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3, 18-24 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym 

poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo 

jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego 

serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nasze nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co 

prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego 

przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 

Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, 

Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 

poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15, 4. 5b Alleluja, alleluja, alleluja 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 1-8 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 

uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 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 trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może 

przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo 

i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 

nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i 

uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam 

się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 

staniecie się moimi uczniami». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. PASCHALIS BAYLON 

Urodził się w 1540 w Aragonii. Jego rodzice byli drobnymi rolnikami. Jako pasterz, 
najpierw trzody rodzinnej, a potem u obcych, wiele czasu spędzał na modlitwie i 
praktykach pokutnych. Kiedy miał 22 lata, wstąpił do obserwantów w Montfort w pobliżu 
Walencji, choć - z powodu zaniedbanego wyglądu – początkowo nie chciano go 
przyjąć. Mimo przełożonym, którzy widzieli go w roli kapłana, Paschalis pozostał bratem 

zakonnym, bowiem "Dla Boga i Zbawiciela 
potrzeba mieć serce dziecka, dla bliźniego 
serce matki, dla siebie serce sędziego". 
Uświęcenie swoje widział w zjednoczeniu 
z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu 
najniższych obowiązków w klasztorze. 

Nadprzyrodzone dary i zalety, którymi 
obdarzył go Bóg (dar kontemplacji, 
czytania w sercach i sumieniach ludzkich 
oraz charyzmat proroczy). były przyczyną 
wezwania Paschalisa do klasztoru w 
Paryżu. Długą drogę z Walencji do Paryża 
odbył pieszo. We Francji panoszyli się 
wtedy hugenoci-kalwini. Zakonnik często 
prowadził z nimi dyskusje i odpowiadał na 
ich zarzuty. Ze szczególnym żarem bronił 
prawdy wiary w realną obecność Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, do 
Którego Paschalis miał cześć szczególną. 
To ściągało na niego gniew jego 
przeciwników tak dalece, że pewnego dnia 
w pobliżu Orleanu rozjuszony tłum omalże 
go nie ukamienował (1576). 

Po nieco dłuższym pobycie w klasztorze 
paryskim, gdzie wzmacniał wszystkich 

obserwancją zakonną, został ponownie przeniesiony do klasztoru w okolice Walencji, w 
Hiszpanii. Tam ciężko zachorował i zmarł w 1592. Legenda głosi, że w czasie Mszy 
świętej pogrzebowej, odprawianej za spokój jego duszy, Paschalis miał dwa razy 
otworzyć oczy: w czasie podniesienia hostii i kielicha, by po raz ostatni uczcić 
ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Paschalis pozostawił po sobie 
około 20 traktacików dogmatycznych i ascetycznych. Ich treść nie wskazuje na to, iż 
pisał je prosty brat zakonny, prawie analfabeta, ale wytrawny teolog. 

Za wstawiennictwem sługi Bożego działy się liczne cuda, i Pachalis już w 1618 
doczekał się wyniesienia do chwały ołtarzy a w 1690 Aleksander VIII wpisał go 
uroczyście do katalogu świętych. W nagrodę za szczególne nabożeństwo do 
Eucharystii Leon XIII ogłosił w 1897 Paschalisa patronem stowarzyszeń i kongresów 
eucharystycznych. (uroczystość 17 maja) 

Il. WIZJA EUCHARYSTII ŚW. PASCHALISA, TIEPOLO, Giovanni Battista (1696, Wenecja - 1770, Madryt), 

1767, olejny na płótnie, 63.638.7 cm; źródło www.artandarchitecture.org.uk 
 

Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało. Duch Święty jest jak 

sok winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w latoroślach20
Por. J 15,1-17; Ga 5, 22. W liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha 

Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w 775 Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone 

dzieci Boże. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska21
Por. 1 J 1, 3-7. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1108] 
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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. 

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

 Msze św. o 18:00 (zbiórka przed kościołem o 17:45); 
 15.V (poniedziałek): Prosimy o przyniesienie świec 

chrzcielnych. Prosimy również o przybycie co najmniej 
jednego z rodziców każdego dziecka. 

Składamy podziękowanie rodzicom za dar na rzecz parafii. 
 20.V (sobota): Msza św. na Dębówce o 16:00. 
 21.V (niedziela): Rocznica I Komunii św. dla klas III na Mszy 

św. o 8:45. Spowiedź dla wszystkich 19.V (piątek) od 16:15 
do 17:30. 

 Pielgrzymów do Rzymu prosimy o wpłacanie drugiej raty na 
koszty pielgrzymki wysokości 1030.00 zł. Ostateczny termin 
wpłaty upływa 28.V (niedziela). Przedwyjazdowe spotkanie 
pielgrzymów odbędzie się 4.VI (niedziela) po Mszy św. 

wieczornej o 18:00 w kościele. 
 Organizowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży z 

naszej parafii do Lewina Kłodzkiego w terminie 15–25.VIII. 
Koszt wyjazdu ok. 700.00 zł. Informacje u ks. Marcina. Ilość 
miejsc ograniczona. 

 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. 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Marian BUCZEK, † 9.V.2006, l. 77 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

OKOLICZNOŚCIOWE 

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

Szanowni Państwo, 

Przypominamy, że do dnia 15 maja 2006 producenci rolni 
powinni złożyć wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych za rok 2006. 

Wnioski można przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w 
Biurach Powiatowych Agencji lub w wyznaczonych punktach w 
godzinach od 6:00 do 22:00, oraz w soboty w godzinach od 
6:00 do 20:00 i niedziele w godzinach od 8:00 do 18:00. 

W dniu 15 maja 2006 roku Biura Powiatowe będą przyjmować 
wnioski do czasu obsłużenia ostatniego interesanta. 

Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów przyjmowania 
wniosków uzyskacie Państwo w Biurach Powiatowych Agencji. 

Jeżeli rolnik nie otrzymał załącznika graficznego powinien 
złożyć przede wszystkim wypełniony wniosek. Załącznik 
graficzny można dostarczyć po 15 maja 2006 r. 

Adres Biura Powiatowego w Piasecznie z/s w Górze Kalwarii: 
05-520 Góra Kalwaria, ul. Rybie 8, tel. (022) 736 14 70 

14 MAJA - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Dzieci z naszej parafii przystępujące do I Komunii Świętej 14 maja 2006: 

1. BABRAL Maristella 2. BEŁDYCKI Bartosz Mateusz 

3. BIERNACKI Mateusz 4. BORECKI Mateusz 

5. CHUDEK Katarzyna 6. DECZEWSKA Natalia 

7. DOMINIK Aleksandra 8. DUDEK Karolina 

9. EKSZTAJN Klaudia 10. FABISIAK Karolina 

11. JABŁOŃSKI Krystian Karol 12. JANUSZ Michał 

13. KLAUS Mateusz 14. KONOPKA Aleksandra 

15. KUCIŃSKI Adrian 16. LUTEREK Bartosz 

17. MALICKA Urszula Monika 18. MARCHEL Rafał 

19. MARZĘCKA Klaudia 20. MARZĘCKA Weronika 

21. NOGAL Michał 22. OKOŃ Adrianna 

23. OPALIŃSKI Krzysztof 24. PASZKOWSKA Zuzanna 

25. PINDELSKI Mateusz 26. PYRAK Bartłomiej Michał 

27. ROGOZIŃSKI Grzegorz 28. SALOMONIK Martyna 

29. SAWICKI Łukasz 30. SETNIEWSKI Sebastian 

31. SĘKAL Anna 32. SOBCZYK Sebastian 

33. STAŃCZYK Magdalena 34. SYSKOWSKI Kamil 

35. SZELĄG Adam 36. SZOKALSKA Justyna 

37. SZTYHER Michał 38. URBAŃSKI Patryk Łukasz 

39. WALICKA Natalia 40. WĘDRYCHOWSKI Jan 

41. ZANIEWSKA Aleksandra   

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6. 

W KOŚCIELE NA OŁTARZU 
W kościele na ołtarzu 

Dokonuje się OFIARA. 

Chleb i wino stają się 

Ciałem i Krwią Chrystusa Pana. 

Cud to wielki, niepojęty 

Z wiarą go przyjąć trzeba. 

Z miłości do nas ludzi 

Bóg zstąpił z Nieba. 

Dziś - po raz pierwszy - 

Dzieci klęczą na kolanach, 

Aby przyjąć Pokarm święty 

Z rąk swojego kapłana. 

Za ten dar Nieba 

Sercem pełnym miłości 

Dziękujemy Ci, Boże - 

Nasz Drogi Gościu. 

Nie tylko dzisiaj - 

W tak wielkie święto 

Lecz co niedzielę 

Będę o Komunii pamiętał 

Władysław BEŁZA (1847, Warszawa – 1913, Lwów, pochowany w alei zasłużonych na Cmentarzu 
Łyczakowskim), autor m.in. słynnego wiersza (1900 ) "Katechizm polskiego dziecka", 

zaczynającego się słowami: Kto Ty jesteś? / Polak mały. / Jaki znak twój? / Orzeł biały … 

POLSKIE MADONNY: ŁASKAWA MATKA BOŻA HYŻNEŃSKA 
Początek kultu Matki Najświętszej w 

Hyżnem datuje się od chwili, gdy w 

1592 Katarzyna Wapowska 

ofiarowała kościołowi "klejnot 

swego domu" – namalowany na 

lipowej desce, przez nieznanego 

artystę, obraz Matki Bożej (o 

wymiarach 14490 cm). Musiał być 

w wielkim poszanowaniu rodziny, 

skoro go tak pięknie nazywano. Z 

powodu licznych cudów, jakie się tu 

dziać zaczęły - w kronice zapisano: 

"Ślepi, chromi i chorzy nabywali 

mocy" u stóp Matki Bożej - 

zbudowano wkrótce nowy kościół. 

Obraz w Hyżnem szczególnie 

zasłynął w 1624, kiedy to horda 

tatarska, siejąc śmierć i zniszczenie, 

dotarła do Hyżnego. Tatarzy spalili 

stary kościół i zabrali się do 

niszczenia nowego, w którym 

znajdował się obraz Matki Bożej. 

Jednakże Maryja położyła kres tym 

bluźnierczym próbom i jak pisze 

kronikarz: "Jezusa sobie poprawiła 

wzruszywszy się, w prawicy berłem pogroziła …" Na to przywódca hordy 

padł z wrażenia trupem, a reszta Tatarów w popłochu uciekłaakta konsystorza 

przemyskiego. 

Wizerunek koronowany został 8.IX.1932 przez biskupa przemyskiego 

Anatola Nowaka. 

Adres: sanktuarium MB Hyżneńskiej, 36-024 Hyżne, archidiecezja przemyska 
na podstawie: theotokos.ovh.org 

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 
 


