
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie naszego 

kościoła – tydzień temu na ten cel parafialny zostało ofiarowane 3262 zł. 

85 gr. i 20 eurocentów  

2. Podziękowania także za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium  

3. W środę uroczystość św. Stanisława, bp. i m. - głównego Patrona Polski  

4. Od poniedziałku do środy Dni Krzyżowe - na ranne Msze św. zapraszam 

naszych Rolników i Działkowiczów  

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego  

6. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów 

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 5 maja o godz. 17.00 na mecz piłki 

nożnej pomiędzy Groszmalem a LZS Brynica  

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Apokalipsa św. Jana 21,10-14.22-23.  

 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 

Święte,  Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i 

mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, 

jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu 

aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. 

Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od 

zachodu trzy bramy. 

A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion 

dwunastu Apostołów Baranka. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący 

oraz Baranek. 

I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 

oświetliła, a jego lampą Baranek. 

Humor 

Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza mówi do drugiej: 

- Wiesz, że nowy rok wypada w tym roku w piątek. 

A druga na to: 

- Oby nie trzynastego. 
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VI Niedziela Wielkanocna  
 

  
Dzieje Apostolskie 15,1-2.22-29. 

 

W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie 

obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, 

postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w 

sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. 

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do 

Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 

Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w 

Cylicji. 

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od 

nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 

postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: 

Barnabą i Pawłem, 

którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 

Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego 

ciężaru oprócz tego, co konieczne. 

Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, 

i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 

zdrowi!» 


