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Bóg… chce, by każdy poszczególny człowiek stosował się nie do wszystkich rad, lecz tylko do tych, które są dlań odpowiednie i których wymaga miłość, w zale-

żności od osób, czasu, okoliczności i sił. Miłość bowiem jako królowa wszystkich cnót wszystkich przykazań, wszystkich rad, słowem – wszystkich praw i wszy-

stkich uczynków chrześcijańskich, nadaje im wszystkim właściwe im znaczenie, porządek, czas i wartośćŚw. Franciszek Salezy, Traktat o miłości Bożej, VIII, 6. [KKK, 1974, fragm.] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
POCIESZYCIEL, BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), olejny na płótnie, 

Hope Gallery; źródło: www.carlbloch.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 14,21-27 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając 

dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków 

trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele 

wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, 

w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli 

do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 

przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 

przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 

REFREN: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła 

i niech Cię „błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 

i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 21,1-5a 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły i morza już nie ma. 

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. 

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 

»Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 

ludem, a On będzie ‘Bogiem z nimi’. I otrze z ich oczu wszelką łzę, 

a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd 

nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły«. 

I rzekł Siedzący na tronie: »Oto czynię wszystko nowe«. 

AKLAMACJAJ 13,34 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 13,31-33a.34.35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 

»Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. 

Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie sa-

mym, i zaraz Go uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – 

jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, 

wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 

wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali”. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK DE MONTMORENCY-LAVAL, BISKUP 
Urodził się w 1623 na zamku w Montigny-sur-Avre we Francji. Pochodził z ary-
stokratycznej rodziny - jego przodek miał wraz z królem Chlodwigiem I przyjąć 
w Rheims chrzest, na przełomie V I VI w, z rąk św. Remigiusza. 

Studia odbył w słynnym kolegium jezuickim La Flèche (1631-1641), oraz Clermont 
(Paryż), gdzie studiował filozofię i teologię. Tam też ukształtowała się decyzja 
życia apostolskiego i misjonarskiego. 

Niespodziewanie Franciszek, po śmierci na 
polach bitew dwóch starszych braci, odzie-
dziczył fortunę rodzinną oraz tytuł. Mimo tego, 
mimo nalegań matki, nie zrezygnował z powo-
łania kapłańskiego. Święcenia przyjął w 1747. 

W 1648 mianowano go archidiakonem diecezji 
Evereux. Pięć lat później zrezygnował z tej 
godności, chcąc przygotować się do wyjazdu 
na misje. Udało się to w 1658, gdy został 
wikariuszem apostolskim Nowej Francji (dzi-
siejsza Kanada), z tytułem biskupa Petrea. 

W Québec zastał 500 mieszkańców, w całej 
zaś Kanadzie 2200 osadników francuskich. 
Zastał tam surowy klimat, okrucieństwo 
Irokezów, indolencję władz kolonialnych i in-
trygi duchowieństwa. Szczególnym proble-
mem był handel alkoholem z Indianami. 
Franciszek narażając się władzom zakazał 
handlu „wodą ognistą” pod karą ekskomuniki… 

Misja wymagała długich i ciężkich podróże, lądem i drogami wodnymi, do roz-
rzuconej na olbrzymim obszarze owczarni. 

W 1674 w Quebec powstała diecezja zależna wyłącznie od Rzymu. Franciszek 
był jej pierwszym biskupem. 

Być może największym jego dziełem było, mimo niewielkich zasobów, 
zorganizowanie, z pomocą garstki kolonistów, kompleksowego systemu 
nauczania: poczynając od podstawego, poprzez techniczne na klasycznym 
kończąc. Powstało też seminarium w Québecu. Jednocześnie, powoli, 
powstawała sieć parafii… 

W 1688, po trzydziestu latach apostolatu, Franciszek złożył rezygnację, ale po-
został w Kanadzie. Doświadczył jeszcze dwukrotnego spalenia seminarium, 
każdorazowo odbudowywanego wysiłkiem i zasobami Franciszka. 

Ostatnie trzy lata przeżył w odosobnieniu… Umiera w 1708 w Quebec. 

Testamentem przekazuje majętność seminarium. Później powstanie tam 
uniwersytet, który wdzięczność ludzka nazwie jego imieniem (Université Laval). 

Żył zgodnie z maksymą: „Nie mamy lepszego przyjaciela niż Jezus Chrystus. 
Podążajmy zatem za jego wskazaniami, szczególnie praktykujmy pokorę 
i powierzajmy Mu swe serce”. 

Beatyfikowany został w 1980 przez Jana Pawła II. (uroczystość 6 maja) 

il. BL. FRANCISZEK DE MONTMORENCY-LAVAL, ok. 1880; źródło www.mcq.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=703
http://www.mcq.org/histoire/incendie/r2s102a.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rozpoczął się miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 

 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (niedziela): 

 ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 
Uroczystość odpustowa: 

 Po Sumie o 12:00 wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu oraz Litania Loretańska. 

 Nabożeństwa majowego wieczorem nie ma. 
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Modlitwą obejmu-

jemy wszystko co Polskę stanowi. Nasze bolesne i rado-
sne doświadczenia. 

 Po Mszy św. o 12:00 spotkanie ogólne dla kandydatów 
do bierzmowania i rodziców w domu ludowym. 

 3.V (poniedziałek): UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 
Królowej Polski: 

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

 Nabożeństwo majowe 17:30. 
 6.V (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

 W czasie Mszy św. o 18:00 o Chrystusie Wiecznym Kapła-
nie modlić się będziemy o powołania kapłańskie i zakonne. 

 7.V (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św. 

 8.V (sobota): UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, biskupa i mę-

czennika, patrona Polski: 
 Msza św. zbiorowa w intencji solenizantów, oraz pole-

canych w wypominkach, o 18:00. 

 Intencje do Mszy św. zbiorowej można zgłaszać u księży 
(np. w zakrystii). 

 9.V (niedziela): O 12:00 uroczystość I KOMUNII ŚW. dzieci 
z naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
25.IV.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Jakub KOCON, Gassy 

 

Julia BIERNACKA, Łęg 

Wiktor Emil BOROWSKI, Brześce 

1.V.2010 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Krzysztof ŁODKO, Parcela  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Karol BIAŁOWĄS, kawaler, i Magdalena 

BORATYŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Piotr RACZYŃSKI, kawaler z Obór, parafia tutejsza, 

i Marta Elżbieta PODGÓRNA, panna z Konstancina, parafia 
św. Józefa 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.V 
(poniedziałek) 

845 
† Leokadii, w 6tą rocznicę śmierci 

Jana Stanisława URBANKÓW 
i całej rodziny URBANKÓW 

1030 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 18tą rocznicę śmierci 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 11tą rocznicę śmierci 

Zofii i Michała STASZEWSKICH 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Anieli ZARĘBA, w 2gą rocznicę śmierci, 

Mieczysława MATEŃKA 
Tadeusza KRYĆKA 

4.V 
(wtorek) 

730 † Zygmunta KUCICKIEGO 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Andrzeja Rozalii Bronisława Zygmunta 

KORNASZEWSKICH 
Ireny Zofii Heleny Tadeusza GOSSÓW 

5.V 
(środa) 

730 
† Ireny, w dniu imienin 

Zdzisława Romualda Anny Tomasza KŁOS 
Stefana Stefanii MISZKURKA 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Stanisława MIRKOWSKIEGO 

i całej rodziny MIRKOWSKICH 

6.V 
(czwartek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Franciszki Stanisława Jana GRZYWOCZÓW 

7.V 
(piątek) 

730 
† Zygmunta SZLĄZAKA 

Wiesławy Stanisława PYZEL 

1700 † Henryka IGNACZAKA 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Lucjana Stefanii Władysława MOSKALEWICZ 

8.V 
(sobota) 

730 † Stanisława OSUCH 

1700 † Zofii Stanisława RYZIŃSKICH 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINEK 

W INTENCJI SOLENIZANTÓW (ZBIOROWA) 

9.V 
(niedziela) 

845 † Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1030 
† Stanisława Gabrieli PODGÓRSKICH 

Zofii KUBIAK 

1200 ZA PARAFIAN – UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. 

1800 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUK 

Janiny Leona SZYMBORSKICH 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ (15): MADONNA UBOGICH Z BANNEUX 
Mariette Beco, mieszkająca w Banneux, w maleńkiej wiosce w walońskiej 

części Belgii, miała w 1933 jedenaście lat. Była najstarszą z siedmiorga 

dzieci ubogiej rodziny. Rodzinny dom znajdował się w niewielkim 

oddaleniu od centrum wioski, na brzegu lasu. 

15 stycznia, wieczorem, Mariette po raz pierwszy 

ujrzała, w ogródku, dziwną, jaśniejącą Panią. 

Uśmiechała się. Otaczała Ją owalna poświata. 

Ubrana w białą suknię, przepasana długą, 

niebieską szarfą, na głowie miała przeźroczysty 

biały welon. Z prawego ramienia zwisał różaniec 

ze złotym łańcuchem i krzyżem. Na prawej 

stopie Pani widoczna była złota róża… 

Pani wydawała się nieznacznym gestem ją przy-

woływać. Marietta chciała podejść bliżej i popro-

siła matkę o pozwolenie. Ta spojrzała przez 

okno, przestraszyła się i … zasłoniła firanki! 

Następnego dnia miejscowy zdziwiony ksiądz 

ujrzał Mariette na porannej Mszy św. w kościele. 

Pojawiła się także na lekcji religii – po raz pierwszy od wielu miesięcy… 

Trzy dni później, wieczorem około 19:00, Mariette uklękła w ogródku, by 

odmówić różaniec. Nagle uniosła ręce w górę. Ujrzała Nieznajomą zniża-

jącą się ku niej między dwoma sosnami. Postać rosła i jaśniała, aż zatrzy-

mała się, unosząc na niewielkiej szarej chmurce, około 30 cm nad ziemią. 

Po chwili dziewczynka podążyła za przywołującą ją Dziewicą. Dwukrotnie 

upadała na ścieżce na kolana, na zmarzniętą ziemię. Trzeci raz uklękła 

przy rowie wypełnionym wodą wydobywającą się ze źródełka. 

Tam Piękna Nieznajoma miała przemówić: „Włóż ręce do wody”. Mariette 

uczyniła to i – co usłyszał przypadkowy przechodzień - na głos powtórzyła: 

„Te źródełko jest przeznaczone dla mnie. Dobranoc. Dobranoc.” Po czym 

Nieznajoma, jak się pojawiła, tak i uniosła się między sosnami i zniknęła. 

Podobnych spotkań, jak zawsze o 19:00, było osiem. W ich czasie 

Nieznajoma przedstawiła się: „Jestem Dziewicą Ubogich” i prosiła 

o nieustanną modlitwę… 

Na miejscu objawień wybudowano i poświęcono, jeszcze w 1933, 

kapliczkę. Zaczęli gromadzić się pielgrzymi. W 1949 objawienia zostały 

formalnie uznane przez bpa Liège. 

A Mariette? Jak i dzieci z pobliskiego Beauraing, innego miejsca objawień, 

usunęła się w cień, zawarła związek małżeński, założyła rodzinę… 

il. MADONNA UBOGICH, kaplica objawień, Banneux; źródło: www.miraclehunter.com 

MSZE 

ŚWIĘTE 

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

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

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

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Józef NOWACKI, Wikariusz Kamil NOWACKI 
 

http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/banneaux/index.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

