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Duch i Kościół współdziałają, by ukazać Chrystusa i Jego dzieło zbawienia w liturgii. Przede wszystkim w Eucharystii i w sposób analogiczny w innych 

sakramentach liturgia jest Pamiątką misterium zbawienia. Duch 91 Święty jest żywą pamięcią KościołaPor. J 14, 26. [KKK, 1099] 

SZÓŚTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
SOBÓR W JEROZOLIMIE, ok. 1870, część witraża św. Piotra, katedra w Kolonii; źródło: /www.koelner-dom.de 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 15,1-2.22-29 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci wAntiochii: „Jeżeli się nie poddacie 

obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. 

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Bar-

nabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą 

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 An-

tiochii 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 po-

wtórzą 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!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67,2-3.5.8 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam Bóg błogosławi, niech się 

Go boją wszystkie krańce ziemi. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 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 bra-

my i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bra-

my. 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 jest Baranek. 

AKLAMACJAJ 14,23 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 14,23-29 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie 

nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 

moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 

i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. 

Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 

większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 

gdy się to stanie«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. JOANNA PORTUGALSKA, KSIĘŻNICZKA 
Urodziła się w 1452 w Lizbonie. Była drugim dzieckiem króla Portugalii Alfonsa V 
i Izabelii z Koimbry. Przez chwilę, po wczesnej śmierci starszego brata, stała się 
oficjalną Infantką, następczynią tronu, królestwa. 

Ale już w dzieciństwie poczuła powołanie do stanu zakonnego. Wraz z upływem 
lat to przekonanie w niej tylko rosło… 

Infantką przestała być po narodzinach młodszego 
brata, późniejszego Jana II. 

Życie księżniczek nie zawsze jest usłane różami. 
Decyzja poświęcenia się jednemu oblubieńcowi, 
Chrystusowi, nie była dobrze przyjęta na dworze. 
Joanna była uroczą dziewczyną, jej konterfekt krążył 
po dworach Europy i wiele koronowanych głów 
pragnęło jej za żonę. Kolejne odmowy (m.in. Ma-
ksymilianowi, następcy tronu cesarskiego, Karolowi 
VII z Francji) burzyły finezyjne plany dynastyczne 
ojca, króla Alfonsa V, a potem brata, króla Jana. 

Nie odmówiła natomiast królowi Ryszardowi III 
z Anglii, który – sam będąc z domu  York - pragnął 
tym małżeństwem (Joanna była spokrewniona 
z domem Lancaster) zakończyć prawie stuletnie 
zmagania o tron (tzw. wojna róż). Ale postawiła 
warunek – że król Ryszard ma być jeszcze wśród 
żywych! Jej postawa wynikła z wizji „pięknego 
młodzieńca”, który miał jej zakomunikować, że Ry-
szard nie należy już do tego świata… 

I rzeczywiście, po paru dniach nadeszła wiadomość o śmierci Ryszarda w bitwie 
pod Bosworth Field z pierwszym królem rodu Tudorów, Henrykiem… 

Musiała też pełnić rolę regentki w zastępstwie ojca czy brata (np. w czasie 
wyprawy Alfonsa II do Tangieru). I w tej roli sprawdzała się wyśmienicie. 

Dopiero w tym kontekście, w świetle ambicji i planów portugalskiego domu 
królewskiego, jej decyzja poświęcenia się Boskiemu Oblubieńcowi nabiera 
właściwego znaczenia i blasku… 

W końcu w 1475 udało się jej wstąpić do zgromadzenia dominikańskiego 
w konwencie Jezusa w Aveiro. Musiała parę razy opuszczać klasztor zmuszana 
wydarzeniami politycznymi ale zawsze doń wracała. Jej pokorna, heroiczna wręcz 
postawa sprawiła, że już za życia widziano w niej świętą… 

„Święta Księżniczka”, jak ją zwano, zmarła w 1490 w klasztorze w Aveiro, i tam, 
w konwencie Jezusa, została pochowana. 

Beatyfikowana została w 1693 przez Innocentego XII. (uroczystość 12 maja) 

il. BŁ. JOANNA PORTUGALSKA, chór klasztoru Corpus Cristi, V. N. Gaia; źródło portugaldominicano 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.koelner-dom.de/17424.html?&L=1
http://portugaldominicano.blogspot.com/2007/04/joana-de-portugal.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa 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! 
 9.V (niedziela): O 12:00 uroczystość I KOMUNII ŚW. dzieci 

z naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach! 
 10-13.V (poniedziałek-czwartek): Biały Tydzień dla dzieci 

pierwszo-komunijnych. 
 Nabożeństwo majowe o 17:30 i Msza św. o 18:00. 

Pragniemy! oddać dzieci, które przystąpiły do pierwszej 

Komunii św., pod opiekę Matce Najświętszej! 
 13.V (czwartek): Wspomnienie N.M.P. Fatimskiej. 

 13.V.1917 r. Maryja po raz pierwszy spotkała się z trójką 
dzieci: Łucją, Franciszkiem i Hiacyntą. Objawienia odbywały 
się 13tego dnia każdego miesiąca, od maja do października. 

 13.V.1981 r. o 17:19, Mahmet Ali Agca z odległości ok. 
dwóch metrów oddał trzy strzały w kierunku Jana Pawła II. 

 14.V (piątek): Rozpoczyna się NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO, 

przygotowująca do uroczystości Zesłania Ducha Św. 
Zapraszamy! do wspólnej modlitwy o zesłanie obfitych darów 

Ducha św. w nasze serca. 
 16.V (niedziela): Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 

 Rocznica I Komunii św. dla dzieci klas trzecich: 
 Spowiedź dla dzieci i ich rodzin 14.V (piątek) o 16:00. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr RACZYŃSKI, kawaler z Obór, parafia tutejsza, 

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

Zapowiedź I: Mariusz LAZUREK, kawaler, i Monika KAMIŃSKA, 

panna, oboje z Turowic, parafia tutejsza 
Zapowiedź I: Tomasz Zbigniew CITKOWICZ–JURKIEWICZ, kawa-

ler z Obór, parafia tutejsza, i Kamila Hanna MICHALCZAK, 
panna z Warszawy, parafia Dzieciątka Jezus 

Zapowiedź I: Tomasz TRAKU, kawaler z Ursusa, parafia Matki 

Bożej Fatimskiej, i Iwona RADZIKOWSKA, panna z War-
szawy, parafia św. Tomasza Apostoła 

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

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Dzieci z naszej parafii przystępujące 9.V.2010 do I Komunii Świętej: 

1. BANECKA Katarzyna 2. BARAN Julia 

3. BARAN Martyna 4. BARAN Michał 

5. FABISIAK Julia 6. GAŁĄZKA Zuzanna 

7. GÓRSKA Hanna 8. GRZYMSKI-OSTRĘGA Paweł 

9. GUT Filip 10. JAGIEŁŁO Aleksandra 

11. JAWORSKA Aleksandra 12. JÓŹWIAK Weronika 

13. KARWACKA Zuzanna 14. KLUPIEĆ Krzysztof 

15. KORYTEK Aleksandra 16. KOWALCZYK Zofia 

17. LACH Aleksandra 18. LICHOCKA Aleksandra 

19. ŁASKA Zofia 20. ŁUBKOWSKI Hubert 

21. MAJCHRZAK Julia 22. MALICKA Patrycja 

23. MARGOL Mikołaj 24. MURAWSKA Izabela 

25. NOGAL Przemysław 26. NOGAL Robert 

27. NOWEK Sylwester 28. OLESIŃSKA Maja 

29. PARADOWSKA Weronika 30. PLISZKA Jakub 

31. PODSIADŁO Stanisław 32. RECHNIO Wojciech 

33. REWERSKA Julia 34. ROGALSKA Michalina 

35. SAWICKI Damian 36. STANOWSKA Patrycja 

37. STĘPIEŃ Natalia 38. STRZELECKA Zuzanna 

39. SZATKOWSKA Aleksandra 40. SZULECKI Piotr 

41. ŚMIELA Konrad 42. TYBURSKI Kacper 

43. WAGNER Wiktoria 44. WESOŁOWSKI Bartłomiej 

45. WĘCŁAWIAK Daniel 46 WŁODARCZYK Karolina 

47. WŁODARCZYK Małgorzata 48. WOŹNICA Michał 

49. ZDUN Julia   

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Ludwik PAWLAK, † 4.V.2010, l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.V 
(poniedziałek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #1) 

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arka 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
†  Stanisława Władysławy WĘCŁAWIAK 

Stanisławy MOLAK 
Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

11.V 
(wtorek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #2) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Bogdana PIASECKIEGO 

12.V 
(środa) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #3) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
O błogosławieństwo Boże dla 

Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO, w 80te urodziny 

13.V 
(czwartek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #4) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Leokadii i Henryka ZUBER 

Władysławy Stanisława BOROWSKICH 
Czesławy MALINOWSKIEJ 

14.V 
(piątek) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #5) 

1700  

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
† Stanisława Heleny Józefa DOBROWOLSKICH 

Heleny Feliksa Stefana CACKÓW 
całej rodziny CACKÓW 

15.V 
(sobota) 

730 † Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #6) 

1700 † Dariusza i Jana OLESIŃSKIEGO 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

INTENCJE ZBIOROWE 

16.V 
(niedziela) 

845 † Anny WALICKIEJ, w 11tą rocznicę śmierci 

1030 
† Stanisława Jana Marianny RAWSKICH 

Teresy Franciszka KANABUS 
Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
ZA PARAFIAN 
† Marianny SZYMANEK (Msza św. Gregoriańska #7) 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1800 † Stanisława BIERNACKIEGO i jego rodziców 

POLSKIE MADONNY (135): KSIENI SIERPECKA 
Początek szczególnego kultu Matki Bożej w Sierpcu związany jest z uka-

zaniem się Najświętszej Panny, w 1483, młodemu klerykowi Andrzejowi, 

pochodzącemu z lokalnej rodziny mieszczańskiej. 

Gdy Andrzej, po zachorowaniu na plagę, poczuł się lepiej wybrał się na spa-

cer, za miasto, by oddetchnąć czystym powietrzem. I to tam „obaczył 

zdumiałey piękności niezwyczajną Pannę. Ta, spytana 

coby zacz była, y coby pod ten czas tak niebezpieczny 

w polu czyniła, odpowiedziała: Jestem Rodzicielka 

Zbawiciela wszystkiego świata, która mam litość nad 

upadkiem grzesznych i utrapionych ludzi. A przeto 

rozkazuję tobie abyś szedłszy opowiedział 

Duchownym i Świeckim tego Miasta Przełożonym, 

aby ku czci moiey tu nieodwłocznie Kościół był 

zbudowany, jeśli chcą, aby to powietrze ustało”. 

I kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

został w 1488 konsekrowany przez bpa Piotra… Stał 

się on wkrótce sanktuarium „cudownie zjawionego 

wizerunku Matki Boskiej”, Ksieni Sierpeckiej, która 

od tego momentu weszła na arenę dziejów. 

Sława rzeźby (z polichromowanego drzewa lipowego 

o wys. 120 cm, powstałej ok. 1360-1380 w szkole no-

wosądecko-spiskiej) rozszerzyła się na cały kraj. U Pa-

ni Sierpeckiej pojawił się nawet król Zygmunt III 

Waza (1624), a potem jego syn Władysław IV (1631)… 

Obok powstał klasztor benedyktynek, założony przez hrabinę Potulicką. 

W 1892 został przez carat zamknięty a budynki zamieniono na magazyny 

wojskowe, a później na więzienie… I to w nich w czasie II wojny św. Niemcy 

pomordowali ok. 400 osób… 

Ksienię Sierpecką koronował 21.viii.1983 kard. Franciszek Macharski. 

adres: opactwo SS Benedyktynek, ul. Wojska Polskiego 28a, 09-200 Sierpc il. źródło: theotokos.ovh.org 

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 
SEW 

http://theotokos.ovh.org/sierpc.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

