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IV Niedziela Wielkanocy  

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne  

Ewangelia wg św. Jana 10,27-30.  

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z 
ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

Dzieje Apostolskie 13,14.43-52. 

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii 

Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.  

A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 

Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce 

Boga. 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. 

Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co 

mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw 

wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, 

zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: "Ustanowiłem Cię światłością 

dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi"». 

Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do 

życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, 

wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. 

A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało 

wesele i Duch Święty. 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 18. 04. 2016  
7. 00 Za ++ Alberta i Cecylię Woszek, + Krystynę i Gotharda Woszek, +Brunona 

Kurpierz, + Piotra Henike i d.op. 

 Wtorek 19. 04. 2016   
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Anny z ok. 40 r. ur., za męża, córki i za całą rodzinę 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z I kl. Gimnazjum 

 Środa 20. 04. 2016   
18. 00 Za ++ rodz. Stanisława i Marię Giza, za ich córkę Marię, zięcia Tadeusza, 

synową Hildegardę i za ++ z pokr. Giza oraz d.op. 

 Czwartek 21. 04. 2016  - św. Anzelma, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + syna Andrzeja Passon, za ++ rodziców Klik - Passon, za ++ z rodz. 

Mylek, za dusze czyśćcowe i za tych, o których nikt nie pamięta w modlitwie 

 Piątek 22. 04. 2016   
7. 00 Za ++ Bernarda i Katarzynę Golomb, ich rodziców, trzech synów, córkę, 

zięcia i za + Jana Kowol 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. 

za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Korneli Zduńczyk zd. 

Woszek z ok. 50 r. ur., za syna i w int. całej rodziny 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 23. 04. 2016  - św. Wojciecha bpa i m. oraz św. Jerzego 
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Dawida Skrzypczyk z ok. 18 r. ur., za rodziców, siostrę, babcię i w int. całej 

rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Antoniego Morek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii i Józefa z ok. 40 r. ślubu, za córki z rodzinami, za wnuki i w int. całej 

rodziny  

- Za + proboszcza ks. Prałata Wojciecha Skrobocz z okazji Jego imienin  

- Za + Alfonsa Ochota w 30 dz. po śm.  

- Za + Alfonsa Gregorczyk, ++ rodziców, teściów, szwagra, szwagierkę i d.op.  

- Za + Mariana Charęza w I r. śm., za jego żonę Józefę i córkę Józefę 

 Niedziela 24. 04. 2016 – V Niedziela Wielkanocy  
8. 00 Za ++ w Roku 2015 pochowanych na naszym cmentarzu w Groszowicach – 

od Zakładu Pogrzebowego Pana Ireneusza Oszajcy z Miedzianej 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Hildegardy i Gerharda z ok. 66 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, wnuki i za całą 

rodzinę 



16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Katarzyny i Grzegorza z ok. I rocznicy ślubu i w int. Katarzyny z ok. 

urodzin a także za rodziców, rodzeństwo i za całą rodzinę 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczynający Tydzień 

Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele  

2. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

3. W sobotę Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski  

4. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna (24 kwietnia) na malowanie naszego 

kościoła  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek – kwestę przed kościołem, o którą 

prosił Ojciec św. Franciszek w całej Europie, na Kościół Katolicki i uciemię-

żony lud  na Ukrainie  

6. W sobotę i niedzielę (22 –23) kwietnia na Górze św. Anny pielgrzymka 

przewodników kalwaryjskich  

7. Zebranie Marianek i kandydatek na Marianki w sobotę o godz. 11.00 w salce 

8. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 17 kwietnia o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a drużyną LKS Orzeł Mokre Łany 

 

 Opowiadanie – Dlaczego się boicie? 
W małym domku na peryferiach żyła sobie bardzo szczęśliwa rodzina. Ale pewnej 
nocy w ich kuchni wybuchł straszny pożar. 
Kiedy płomienie rozprzestrzeniły się, rodzice wraz z dziećmi wybiegli na zewnątrz. 
Jednak w pewnym momencie spostrzegli z przerażeniem, że brakowało wśród nich 
najmłodszego, pięcioletniego chłopca. W momencie, w którym wychodzili, przeraził 
się trzasku ognia i dławiącego dymu i ukrył się na strychu. Ojciec i matka spoglądali 
na siebie zrozpaczeni, dwie siostrzyczki zaczęły krzyczeć. Rzucić się w ten żywioł 
było prawie niemożliwe... Tymczasem strażacy spóźniali się. 
W pewnej chwili zobaczyli otwierające się na górze okienko strychu, w którym 
pojawił się krzyczący chłopiec: 
- Tata! Tata! 
Ojciec podbiegł i zawołał: 
-  Skacz w dół! 
Chłopiec, widząc pod sobą tylko czarny dym i ogień, a słysząc jedynie głos, 
odpowiedział: 
- Tatusiu, ja cię nie widzę... 
- Ale ja ciebie widzę, to wystarczy. Skacz w dół! – krzyczał ojciec. 
Chłopiec rzucił się w przestrzeń i opadł cały i zdrowy w silne ramiona ojca, który 
zdecydowanie pochwycił go w locie. 
Nie widzisz Boga. Ale On widzi ciebie. Zaufaj mu! 



Patron tygodnia – św. Wojciech 

Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956-997). Urodził się w możnej rodzinie 
Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod opieką 
tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech przyjął (podczas 
bierzmowania?) imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie. Mając 27 
lat zostaje biskupem Pragi. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak ich 
skuteczności, św. Wojciech udaje się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. 
Za radą sędziwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. Po paru latach zmarł 
biskup Falkold, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby 
Wojciech powrócił na biskupią stolicę. Przychylając się do życzenia papieża, Święty 
wrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup 
znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko 
zamordowaniu kobiety szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo 
przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród 
Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Biskup 
Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do 
działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl. Jesienią 996 roku wybrał się do Polski, 
aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go na swym dworze 
życzliwie. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. 
Biskup Wojciech wyraził jednak chęć pracy wśród pogan. Wiosną roku następnego 
popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę z 30 wojów. Udając się z Gdańska w 
okolice Pregoły (?) biskup oddalił rycerzy Na terenie Prus 23 kwietnia 997 roku w 
piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu 
misjonarzy Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto 
mu głowę i wbito na pal. Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je 
w Gnieźnie. w dwa lata później papież Sylwester II uroczyście wpisał Wojciecha do 
kanonu świętych. w marcu 1000 roku Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Świętego. 
Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście 
proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, 
Kołobrzegu i Wrocławiu. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult 
ogarnął Węgry Czechy oraz kolejne kraje Europy Św. Wojciech jest jednym z trzech 
głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, 
warmińskiej i diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, 
Trzemeszna, Serocka. 
Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich - jednym z 
największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce. 
W IKONOGRAFII Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. 
Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. 

Humor 

Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym 
kobiercu. Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony mętnie duka odpowiedzi. 
- Pani zdała, a pan musi jeszcze raz przyjść za miesiąc. 
Para przychodzi po tygodniu. 
- Przecież mówiłem: za miesiąc! 
- Księże proboszczu, to nie tamten! Znalazłam takiego narzeczonego, co zna ten 
katechizm na pamięć! 


