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Chrystus zasiada już po prawicy Ojca. „Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi 648 

wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po Wcieleniu i uwielbieniu Jego ciała”św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, IV, 2, 2: PG 94,1104 D. [KKK, 663] 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 
WNIEBOWSTĄPIENIE, COPLEY, John Singleton (1738, Boston – 1815, Londyn), 1775, olejny na płótnie, 

8173 cm, Museum of Fine Arts, Boston; źródło: www.johnsingletoncopley.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1,1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 

po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czter-

dzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 

oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: »Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym«. 

Zapytywali Go zebrani: »Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które 

Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 

Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 

i w Samarii, i aż po krańce ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 

sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nie-

ba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie 

z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 

do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 

bo Pan Najwyższy, straszliwy, 

jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, 

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

Bóg króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN Ef 1,17-23 

Bracia: 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – 

na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła 

w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 

i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko 

w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszys-

tko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia 

wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAMt 28,19.20 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 16,15-20 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: 

»Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na cho-

rych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie«. 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. GERMAN Z PARYŻA, BISKUP 

Urodził się w 496 w pobliżu Autun we Francji. Wykształcony został przez 
świątobliwego kuzyna, Scapiliona. Po studiach w Avallon podjął życie pustelnika. 

Ok. 540 przyjął z rąk św. Agippiana, biskupa Autun, święcenia kapłańskie. Na je-
go też życzenie przeprowadził reformę tamtejszego klasztoru św. Symforiana. 
Tam zasłynąć miał pobożnością – większą część nocy, gdy jego mnisi spali, 
spędzał na modlitwie - oraz darami profetycznymi

Fortunatus, bp. Poitiers
. 

Przepowiedzieć miał swoje wyniesienie na stolicę paryską (we śnie jakiś starzec 
wręczył mu klucze do miasta…) i cztery lata później, w 556 objął – mimo wahań - 
biskupstwo Paryża. Awans nie zmienił jego zachowań – pozostał prostym, 
pokornym i skromnym człowiekiem. Nie zaprzestał nocnych modlitw. Jego dom 
wypełniony był biednymi i potrzebującymi, którym w miarę możliwości pomagał 
(w trakcie posiłków miał nakazać czytanie świętych ksiąg…). 

Szybko przekonał do siebie paryżan, szczególnie 
kunsztem kazań. Miasto miało ulec zmianie pod ich i jego 
wpływem. Wielu grzeszników wracało na łono Kościoła, 
nawet król Childebert (którego German miał również w pe-
wnym momencie w cudowny sposób wyleczyć…) przestał 
poświęcać się wyłącznie sprawom ziemskim, 
przeprowadził reformę dworu i stał się dobroczyńcą 
biednych, zakładając wiele fundacji pomocowych. Wraz 
z Germanem założył pod Paryżem opactwo św. Krzyża 
i klasztor, nazwany później imieniem biskupa Saint-
Germain-des-Prés (w którym złożył m.in. relikwie 
św. Wincentego z Saragossy). 

Następca Childeberta, jego brat Chlotar, miał również 
zostać cudownie uzdrowiony przez Germana… 

Po śmierci Chlotara Francja została podzielona pomiędzy 
jego synów. German ostatnie lata życia spędził próbując 
łagodzić chaos i rozpad ładu publicznego i moralnego, 

spowodowane działalnością skłóconych braci. Udało mu się wszelako usunąć 
z Francji ostatnie elementy pogańskiego bałwochwalstwa. 

Był też autorem Wykładu Liturgii Galijskiej, zachowanego do naszych czasów. 

Pracował skromnie do ostatnich dni życia. Zmarł w 576 w Paryżu. Epitafium na je-
go grobowcu opracował sam król Chilperic I, wspominając o cudach, jakie miały 
miejsce u grobu Germana (odzyskiwaniu wzroku czy mowy …) 

Pochowany został w kaplicy św. Symforiana, która powstała w kościele Saint-
Germain-des-Prés i tam też większość jego relikwii ma znajdować się do dzisiaj. 

Kanonizowany został w 754 przez Stefana III. (uroczystość 28 maja) 

il.: KRÓL CHILDERBERT PRZYJMUJĄCY BISKUPA GERMANA, ok. 1240, witraż, kaplica Naszej Pani, 
Saint-Germain-des-Prés, Paryż; źródło: www.vam.ac.uk 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.johnsingletoncopley.org/The-Ascension.html
http://www.vam.ac.uk/collections/glass/glass_features/stained_glass/sacred_stained_glass/featured_panels/germanus/index.html


 

   NR XIX/2009 (369) 
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn, 10 maja 2009 strona — 2— 
Nakład: 400 egz. 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 

o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 
 W czasie nabożeństw. Nowenna do Ducha Świętego, 

przygotowująca do Uroczystości Zesłania Ducha Św. 
 Ostatnie nabożeństwo majowe 31.V (niedziela) o 17:30. 
 Zachęcamy! do utrzymania tradycji śpiewania Litanii 

Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych wiosek! 
 25.V (poniedziałek): Msza św. na Podłęczu o 18:30. 
 30.V (sobota): Msza św. na Dębówce o 19:00. 
 31.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI 
 Za udział w publicznym śpiewie hymnu O Stworzycielu 

Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski uświęcającej i 
przystępując do Komunii św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 Ostatni dzień liturgicznego okresu wielkanocnego. 
Wszystkim, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi 
i Komunii św. wielkanocnej przypominamy, że tą 
Uroczystością kończy się okres Komunii wielkanocnej! 

 Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby częściowo, lub 
w całości, pokryć koszty wyjazdu najuboższych dzieci z na-
szej parafii na obozy wakacyjne (od 18 do 31.VII w Niedzicy, 
w Pieninach, oraz od 1 do 14.VIII w Ustrzykach Dolnych 
w Bieszczadach - koszt obu obozów 760,- zł.). 
Ofiary można składać bezpośrednio u księży lub wpłacać 
na konto parafialne Caritas: 

Beneficjent: Par. Rzym.-Kat. św. Zygmunta 
Adres: ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn 

Bank: PKO S.A. VII O. w Warszawie 
Nr r-ku: 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

Tytuł przelewu: WAKACJE 2009 
Dobroć serca na pewno nie zostanie bez odpłaty ze strony Pana Boga! 

 20.VI (sobota): Planowana jest pielgrzymka autokarowa do 

Lichenia. Pielgrzymka dojdzie do skutku o ile zgłosi się od-
powiednia liczba chętnych. Koszt przejazdu uzależniony od i-
lości pielgrzymów: przy 45 osobach 40.- zł.; przy mniejszej 
ilości będzie sukcesywnie wzrastał. Zapisy u księży. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

Polecamy m.in. magazyn „Chrystus i Ty” (skr. „CHiT”) 
w cenie 1.- zł. poświęconą w całości wspomnieniom 
z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny, w 30tą rocznicę jej odbycia. 

ŚLUBY 
23.V.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Jarosław Tomasz SZYCHTA i Magdalena PRZYBYSZ 

Piotr Władysław KUCHARSKI i Małgorzata PAWLAK 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Konrad SADŁO, kawaler z parafii Jana Chrzciciela 

w Krynce, i Elżbieta KAMIŃSKA, panna z Łyczyna, parafia 
tutejsza 

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

BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 
Za udział tegorocznej Akademii nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

NAGRODY CZERNIAK Adrian CZERNIAK Damian 

JAKUBCZYK Agata JAKUBCZYK Maria 

KLUCZYŃSKA Magdalena  

WYRÓŻNIENIA 

BANECKI Krzysztof GÓRSKA Hanna 

KLUCZYŃSKA Natalia KORYTEK Aleksandra 

LACH Tomasz NOGAL Damian 

NOGAL Przemysław PODSIADŁO Krzysztof 

RACIBORSKI Aleksander SZCZEPAŃSKA Joanna 

WENCŁAWIAK Daniel WENCŁAWIAK Igor 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?Rz 8, 31
 

Gratulujemy! i zapraszamy! WSZYSTKIE dzieci w roku przyszłym! 

POLSKIE MADONNY (117): MATKA BOŻA POCIESZENIA Z BŁOTNICY 
Pierwsze wzmianki o cudownym obrazie (z wizerunkiem, w lewym dolnym 

rogu nieznanego fundatora) w Błotnicy, wsi niedaleko Radomia, pochodzą 

z lat 1403 i 1448. Prymas Jan Łaski wizytując parafię w 1511 stwierdził, 

że „kościół … słynie cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny”. 

Tyle fakty. Podania mówią natomiast o wydobyciu obrazu w czasie orki 

z ziemi i ofiarowaniu go kościołowi w Błotnicy… 

Wg badań naukowych obraz (71103 cm) - zwany dawniej Imago Wetus-

tissima, Imago Miraculosa - typu bizantyjskich wizerunków Hodogetrii z 

kręgu Madonn Piekarskich, wykonany na deskach lipowych, wielokrotnie 

odnawiany i przemalowywany, pochodzi najprawdopodobniej z XVI w. 

W 1700 było już 630 wot, wśród nich tabliczki złote i srebrne wyobrażają-

ce ręce, nogi i serca, łańcuchy, pierścienie, perły, obrączki, złote krzyżyki… 

W 1756 bp Andrzej Stanisław Załuski z Krakowa zanotował: „W Błotnicy 

przez votum tu oddane, już od lekarzy odstąpiony, książę, brat mój do 

zdrowia został przywrócony” (był nim bp kijowski, Józef Załuski, 

współtwórca pierwszej powszechnej biblioteki w świecie, pisarz, poseł 

porwany później w 1767 przez ambasadora carycy Katarzyny II i zesłany 

w głąb Rosji). Wśród wielu łask, którym obdarzani byli czciciele Matki Bo-

żej z Błotnicy na przestrzeni wieków jest i uzdrowienie ok. 1913 dziewczyn-

ki chorej na dyfteryt, której lekarze nie dawali możliwości przeżycia… 

W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili mieszkańców Błotnicy, by 

urządzić poligon wojskowy. Odmówiono nawet przyjęcia podania w spra-

wie ocalenia sanktuarium. Gdy w kościele trwały nieustanne modły 

na sanktuarium wycelowano działa armat… W ostatnim geście protestu 

błotnicki proboszcz – ks. Głąbiński - wysłał naprędce napisany list 

zaadresowany „J.E. Generał Gubernator w Krakowie” (był nim Hans Frank). 

Po paru dniach na plebanii pojawił się oficer niemiecki. „Kogo ksiądz ma 

znajomego w Berlinie?” – zapytał. Nigdy nie spotkał się z przypadkiem 

odwołania podobnego zarządzenia „zniszczenia domu modlitwy”… 

21.VIII.1997 koronacji, w zastępstwie Pry-

masa, dokonał Karol kard. Wojtyła, w obec-

ności prawie 200 tys. zgromadzonych 

pielgrzymów. Mówił wtedy: „Ta koronacja 

oczekiwana była przez całe pokolenia ludu 

Bożego na ziemi radomskiej. I chyba 

szczególnie potrzebna jest ta koronacja 

Matki Bożej Pocieszenia na tym miejscu, 

na tej ziemi radomskiej, która jak wszyscy 

dobrze wiemy, była w ostatnim roku ziemią 

szczególnego smutku”. Nawiązując do wy-

darzeń radomskich z 1976, gdy komuniści 

spacyfikowali strajkujące miasto i urządzili 

tzw. „ścieżki zdrowia” protestującym, wołał: 

„Trzeba narodowi nadziei i radości życia, 

podniesionych głów, a nie spuszczonych 

do ziemi!”. I prosił: „Matko Pocieszenia, 

wejdź w życie naszych rodzin, ażeby w nich 

rodzili się ludzie, a nie ginęli przed urodzeniem […] Matko Pocieszenia, […] 
zapraszamy, zaklinamy, wejdź w życie naszej Ojczyzny, Polski drugiego 

tysiąclecia. Wejdź Ukoronowana Służebnico Pana!” 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Ojcowie Paulini, 26-806 Stara Błotnica 
il. MATKA BOŻA POCIESZENIA Z BŁOTNICY źródło: www.blotnica.paulini.pl 

ŻOŁNIERZOWI SPOD MONTE CASSINO… 
Groza i chwała 

Triumf i cierpienie 

potęga i chwała 

bolesne wspomnienie 

Słowa modlitwy za nimi dziś płyną. 

Żywi pytają podziwu wyrazem: 

kim jesteś potężne Monte Cassino, 

że tylu szaleńców uwiodłaś zarazem? 

Czy ścianom twych stoków historia 

wybaczy? 

Czyż mają tę wartość, by w krwi 

wodospady 

ze źródeł żył polskich żołnierzy tułaczy 

obmyły twą ziemię od grzechów zarazy? 

Drogi krzyżowej ciernista golgota 

przywiodła ich z łagrów sowieckich 

siepaczy 

Przez mękę gnała za Polską tęsknota, 

a duch bojowy się rodził w rozpaczy. 

Dziś po pól wieku, gdzie znicze płoną, 

pytam, co męstwa było przyczyną, 

że w ogniu walki ducha wyzionął? 

… On Polskę widział przez Monte Cassino. 

Uleciał obłokiem do Matki strapionych 

i znalazł krainę, za którą ginął. 

Bohater cierni bolesnej korony. 

… Szaleniec Ojczyzny spod Monte Cassino 

Ten cmentarz męstwa, dzień każdy po 

dniu 

wspomina historię Monet Cassino. 

A słowa mówią – pamiętaj przechodniu 

żem tutaj za Polskę – Ojczyznę zginął. 

Gdy ktoś nie pamięta, niech Bóg 

wybaczy. 

Nam łzy wzruszenia po twarzy płyną. 

Pamiętam, żeś walczył za Polskę w 

rozpaczy 

… żołnierzu tułaczu spod Monte Cassino. 

STEFANIUK, Franciszek Jerzy (ur. 1944, Drelów), 1944, Monte Cassino 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.blotnica.paulini.pl/index.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

