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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 25-26. 34-35. 44-48 
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Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg 

i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem 

człowiekiem”. Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę 

nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 

Go boi i postępuje sprawiedliwie”. 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy 

słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 

przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 

Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. 

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 

i święte ramię Jego. 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 4, 7-10 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 

kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 

Bóg jest miłością. 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 

przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 

umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

AKLAMACJAJ 14, 32Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 9-17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w 

miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w 

Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 

wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 

wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście 

się wzajemnie miłowali». 

PATRON TYGODNIA: ŚW. FILIP NERI 

Filip Neri urodził się we Florencji w 1515. Gdy pożar zniszczył prawie cały majątek ojca 
oddano Filipa do krewnego, który był kupcem. Ten chciał uczynić go spadkobiercą 
majątku jeżeli wyuczy się kupiectwa. Filip jednakże postanowił oddać się zupełnie na 
służbę Bożą i uciekł w góry, by tam rozpamiętywać Mękę Pańską. Następnie udał się 

do Rzymu, gdzie z odznaczeniem 
zakończył kształcenie z teologii i 
filozofii. Dużo czasu poświęcał biednym 
i chorym oraz głoszeniu słowa Bożego 
na ulicach miasta. W 1548 założył 
Bractwo Trójcy Świętej mające na celu 
opiekę nad przybywającymi do Rzymu 
pielgrzymami i chorymi. 

W wieku 36 lat Filip przyjął święcenia 
kapłańskie. Przy kościele św. 
Hieronima od Miłosierdzia, przy którym 
zamieszkał, zgromadził księży 
świeckich, z których w 1552 wyłoniło 
się nowe zgromadzenie zakonne – 
Oratorium - nazwane wkrótce 
Filipinami. Oratorium było niezwykłym 
"zjawiskiem" w życiu religijnym i 
kulturalnym Rzymu: niezwykle 
skuteczną i nowatorską metodą 
duszpasterską. Było nowym sposobem 
modlitwy i życia chrześcijańskiego: 

spotkaniem ludzi, śpiewem i pieśnią pochwalną i muzyką. Zrodziło się z troski Filipa 
zwłaszcza o młodych, tak podatnych na złe wpływy świata. W Oratorium Filipa mówi się 
prosto, nie z ambony, a w sposób "familiarny", czyta i rozważa Pismo św., żywoty 
świętych, pisma o tematyce ascetyczno-duchowej. Członkowie Oratorium, choć nie 
składali ślubów, prowadząc działalność ewangelizacyjną żyli we wspólnocie. 

W życiu Filipa nie brakowało chwil trudnych. Wytykano mu, że chodzi nowymi drogami, 
że powołał do życia nową sektę, że rozsadzają go ambicje i pycha, że robi z siebie 
wielkiego człowieka. Zakazano mu nawet odprawiać Mszę świętą, głosić kazań i 
słuchać spowiedzi. W tym mrocznym czasie Filip zachowywał swój wewnętrzny spokój i 
już na początku prześladowań powiedział: ”Bóg chce uczynić mnie pokornym i 
cierpliwym. Wiedzcie, że prześladowania ustaną, gdy tylko przyniosą owoce, jakich Bóg 
pragnie.” Tak też się stało. Wkrótce nastąpiło cofnięcie niesłusznych oskarżeń. Filip 
zostaje doradcą papieży (m.in. Grzegorza XIV i Klemensa VIII). Po soborze Trydenckim 
stał się apostołem Rzymu odbudowując w nim życie i praktyki religijne. 
Filip Neri zmarł w 1595. Beatyfikował go w 1610 Paweł V. Zaledwie 12 lat potem miała 
miejsce kanonizacja, której dokonał Grzegorz XV. (uroczystość 26 maja) 

Il. ŚW FILIP NERI, RUBENS, Pieter Pauwel (1577, Siegen - 1640, Antwerpia); 
źródło: www.oratoriosanfilippo.org 

 

Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie216
Por. Mt 16, 25-26; J 15, 13 lub całą osobę ludzką217

Por. Dz 2, 41. Oznacza także to wszystko, co w człowieku 

jest najbardziej 1703 wewnętrzne218
Por. Mt 26, 38; J 12, 27 i najwartościowsze219

Por. Mt 10, 28; 2 Mch 6, 30; to, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny 

obrazem Boga: "dusza" oznacza zasadę duchową w człowieku. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 363] 
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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. 

 Jeszcze raz dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci 
pierwszokomunijnych za dar na rzecz parafii w postaci 
trzech białych ornatów do Mszy św. koncelebrowanych, 
głębokiej pateny na komunikanty i pielgrzymkowego sprzętu 
nagłośniającego. Bóg zapłać! 

 25.V (czwartek): Rozpoczęcie pielgrzymki papieża Benedykta 

XVI do naszego Kraju. Z tej okazji ks. Prymas udziela 
dyspensy od powstrzymywania się od pokarmów mięsnych 
w dniu 26.V (piątek). Pielgrzymkę polecamy gorącym 

modlitwom wszystkich Państwa. 
 26.V (piątek): Msza św. w Brześcach przy krzyżu o 19:00. 
 26.V (piątek): Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Św. Modlitwy 

codziennie w czasie nabożeństw majowych, a później 
czerwcowych. 

 28.V (niedziela): Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Porządek Mszy św. tak jak w każdą niedzielę: 8:45; 10:30; 
12:00 i 18:00. 

 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. 
 Chrzty w maju w 4-tą niedzielę miesiąca, 28.V na sumie o 

12:00. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr SIWIK, kawaler z Cegielni Oborskiej, parafia 

tutejsza, i Aneta Luiza SOPYŁA, panna z parafii Nawrócenia 
Św. Pawła Apostoła w Warszawie. 

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

OJCZE ŚWIĘTY- WITAMY! 

 

PLAN PIELGRZYMKI BENEDYKTA XVI W WARSZAWIE 
25.V (czwartek): Warszawa 

11:00 Ceremonia powitania na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie 

11:45 Przejazd do Katedry św. Jana 

12:30 Spotkanie z klerem w Katedrze św. Jana 

13:30 Przejazd do Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy Miodowej 

14:45 Przejazd do Nuncjatury Apostolskiej 

17:30 Przejazd samochodem do Pałacu Prezydenckiego 

17:45 Wizyta kurtuazyjna u Prezydenta RP 

18:45 Przejazd do Kościoła Luterańskiego Świętej Trójcy 

19:00 Spotkanie ekumeniczne w Kościele Luterańskim Świętej Trójcy 

19:45 Przejazd do Nuncjatury Apostolskiej 

26.V (piątek): Warszawa 

08:45 Przejazd na Plac Piłsudskiego 

09:30 - Msza Święta na Placu Piłsudskiego 

12:00 Przejazd do Nuncjatury Apostolskiej. 

15:15 Pożegnanie w Nuncjaturze Apostolskiej 

15:30 Przejazd na Lotnisko Okęcie. 

16:00 Wylot śmigłowców do Częstochowy 

JUCZNYM OSŁEM STAŁEM SIĘ DLA CIEBIE … 
Kto stoi po stronie Boga niekoniecznie musi stać po stronie sukcesu. 

Cynikami sa często ludzie, których szczęście wydaje się rozpieszczać. Jak 

to rozumieć? Psalmista znajduje odpowiedź w postawie trwania przed 

Bogiem, który pozwala mu zrozumieć, że bogactwo i materialne sukcesy 

są ostatecznie bez znaczenia oraz pozwala mu dostrzec, co naprawdę jest 

konieczne i przynoszące zbawienie. Ut iumentum factus sum apud te et ego 
semper tecum. Współczesne tłumaczenia tak to oddają: “Gdy serce moje było 

zagmatwane …,to byłem głupi i nierozsądny, jak nierozumne bydlę zachowywałem się 
przed Tobą. Jednakże stale jestem przy Tobie …” Augustyn to słowo o bydlęciu 

ujął trochę inaczej. Łacińskie słowo iumentum oznacza przede wszystkim 

zwierzęta pociągowe, które służą do pracy w rolnictwie i w tym dostrzega 

on obraz samego siebie, obarczonego ciężarem służby biskupiej. 

„Zwierzęciem pociągowym jestem przed Tobą, dla Ciebie i właśnie w taki sposób 
jestem przy Tobie”. Wybrał życie uczonego, a Bóg przeznaczył go do pełnienia 

roli „zwierzęcia pociągowego” – dobrego woła, który w świecie ciągnie wóz 

Stwórcy […] 

Obładowany niedźwiedź[i.e. w herbie papieskim, red.], który zastąpił konia, czy 

bardziej prawdopodobnie muła, św. Korbinianowi (założycielowi diecezji 

Freising), stając się wbrew swej woli jego zwierzęciem pociągowym, czy 

nie był i czy nie jest obrazem tego, kim powinienem być i kim jestem? 

„Jucznym osłem stałem się dla Ciebie i właśnie w ten sposób jestem we 

wszystkim i zawsze blisko Ciebie”. 

Józef RATZINGER, „Moje życie”, fragmenty 

POLSKIE MADONNY: ORMIAŃSKA MATKA BOŻA ŁASKAWA 
Wizerunek Matki Bożej Łaskawej, przywieziony do Gdańska ze 

Stanisławowa, z kościoła ormiańskiego, jest jedną z najstarszych kopii 

obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, lecz bez blizn na twarzy Bogurodzicy. 

Początki dziejów obrazu, z początku 

XVII wieku, o wymiarach 7056 cm, 

nie są całkowicie wyjaśnione. Kroniki 

kościoła ormiańskiego podają, że 

został namalowany na życzenie 

Doniga, pisarza gminy ormiańskiej w 

Stanisławowie, który przed tym 

obrazem został uleczony ze ślepoty. 

Był to pierwszy zanotowany cud. 

Później było ich coraz więcej, tak że 

opinia pobożnych ludzi zaczęła 

stawiać stanisławowski obraz na 

równi z wizerunkiem jasnogórskim. 

W wieku XVIII obraz ten zaliczono do 

tzw. "obrazów płaczących", gdyż 

kilkakrotnie widziano łzy spływające z 

oczu Najświętszej Panny. Łzy Matki 

Bożej były przestrogą dla ludzi, wołały 

o opamiętanie przed zbliżającymi się rozbiorami Polski. 

30.V.1937 obraz został koronowany przez arcybiskupa lwowskiego 

obrządku ormiańskiego Józefa Teodorowicza. 

Adres: kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, Gdańsk, ul. Żabi Kruk 3, 80-822 Gdańsk 
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 
 


