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Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantiatio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina 

jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i BóstwemPor. Sobór Trydencki: DS 1640; 1651. [KKK, 1413] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2,14.22–28 

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił 

donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, 

przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa 

Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam 

niezwykłymi czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał 

wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia 

i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych 

do krzyża i zabiliście. 

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, 

aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim: 

‘Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się 

nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, 

także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy 

mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi 

poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim’”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11 

REFREN: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, 

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to On mój los zabezpiecza. 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje, 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię Twojej radości 

i wieczną rozkosz 

po Twojej prawicy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 1,17–21a 

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów 

na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni 

spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. 

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego 

postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem 

lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego 

i bez zmazy. 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak 

w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego 

uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, 

tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

AKLAMACJApor. Łk 24,32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁk 24,13–35 

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, 

byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów 

od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 

z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 

On zaś ich zapytał: »Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?«. 

Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 

„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, 

co się tam w tych dniach stało”. 

Zapytał ich: »Cóż takiego?«. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem 

z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga 

i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć 

i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić 

Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 

Co więcej, niektóre z na-

szych kobiet przeraziły 

nas: były rano u grobu, 

a nie znalazłszy Jego 

ciała, wróciły i opowie-

działy, że miały widze-

nie aniołów, którzy 

zapewniają, iż On żyje. 

Poszli niektórzy z na-

szych do grobu i zastali 

wszystko tak, jak kobie-

ty opowiadały, ale Jego 

nie widzieli”. 

Na to On rzekł do nich: 

»O, nierozumni, jak nie-

skore są wasze serca 

do wierzenia we wszys-

tko, co powiedzieli pro-

rocy! Czyż Mesjasz 

nie miał tego cierpieć, 

aby wejść do swojej 

chwały?«. I zaczynając 

od Mojżesza poprzez 

wszystkich proroków wy-

kładał im, co we wszy-

stkich Pismach odnosiło 

się do Niego. 

Tak przybliżyli się 

do wsi, do której zdą-

żali, a On okazywał, 

jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, 

gdyż ma się ku wie-czorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, 

aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy 

i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: 

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 

nam wyjaśniał?”. 

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 

zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, 

co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

il.: NA DRODZE DO EMAUS, COPPING, Harold (1863 – 1932, Fordwich), ok. 1910, farby wodne 
na papierze, kolekcja prywatna, www.wikigallery.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STEFAN GRELEWSKI, KAPŁAN I MĘCZENNIK 
Warto pamiętać, kim naprawdę są kapłani – naszymi 
przewodnikami na trudnej drodze ku wieczności, 
apostołami gotowymi, jak nasz Pan, oddać swe życie 
za swą owczarnię. Warto pochylić się nad nimi i … 
pomodlić do tych, którzy wypełniając swą posługę 
oddali swe życie … 

Stefan urodził się w 1898 w Dwikozach. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1921. Studiował na KUL 
i w Strasburgu, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa. 

Był generalnym sekretarzem Związku Robotników 
Chrześcijańskich w Radomiu, prefektem szkół pow-
szechnych męskich, a potem gimanzjum w Radomiu. 

Wiele pisał i tłumaczył. W 1930 powołał do życia 
czasopismo „Prawda Katolicka”. Był prezesem 

Związku Inteligencji Polskiej w Radomiu, organizował pierwszy w diecezji Kongres 
Eucharystyczny w Radomiu. Cieszył się opinią najlepszego znawcy w dziedzinie 
wyznań i sekt religijnych w ówczesnej Polsce. 

Zwykły życiorys kapłański. Niezwykłość ujawniła się, gdy w 1939 Niemcy i Sowieci 
zaatakowali nasz kraj. Stefan nie zaprzestał nauczania religii, już tajnego. I na po-
czątku 1941 został, z bratem Kazimierzem, też kapłanem, aresztowany. Był 
torturowany, a następnie wywieziony do Oświęcimia, a potem do Dachau. 

Wystarczyło parę miesięcy w tym „niemieckim kurorcie” i już 9.v.1941, z głodu 
i wycieńczenia, zmarł w szpitalu obozowym, przygotowany na śmierć przez brata - 
współwięźnia - ks. Kazimierza. Brat przeżył go o niecałe pół roku… 

Obu – prawdziwych kapłanów, naszych przewodników - beatyfikował 13.VI.1999 
w Warszawie Jan Paweł II… (uroczystość 9 maja) 

il. BŁ. STEAN GRELEWSKI; źródło: www.soulman.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_227966/Harold-Copping/The-walk-to-Emmaus
http://www.soulman.pl/klienci/cg/index.php?option=com_content&view=article&id=94:ks-dr-stefan-grelewski&catid=5:wybitni-absolwenci&Itemid=70
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

Panny codziennie o 17:30: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

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

 O 10:30 uroczystość I KOMUNII ŚW. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych o 18:00 

w dniach 9-13.V (niedziela-piątek). 

 Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 9.V (poniedziałek): Spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmowania o 19:00. 

 13.V (piątek): Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowu-

jącej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania o 19:00. 
 14.V (sobota): 

 NABOŻEŃSTWO MAJOWE wyjątkowo po Mszy św. o 7:30. 
 WYPOMINKI w o 17:15. Msza św. za zmarłych polecanych 

w wypominkach o 18:00. 
 15.V (niedziela): Na Mszy św. o 10:30 ROCZNICA PIERWSZEJ 

KOMUNII ŚWIĘTEJ: 
 Próba dla dzieci 11.V (środa) o 19:00. 
 Spowiedź dla dzieci i rodziców 14.V (sobota) 9:00-10:30. 

 16.V (poniedziałek): Pielgrzymka do Kodnia dla dzieci pierwszo-

komunijnych i rocznicowych, wraz z rodzicami. Zgłoszenia 
u Pań Katechetek do 11.V (środa). Koszt ok. 45.- zł. 

 Pielgrzymi udający się we wrześniu do Ziemi Świętej proszeni 
są o wpłatę do końca maja II raty w wysokości 1300.- zł. 
Są jeszcze 2 wolne miejsca. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 22.V, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.V w kancelarii. Przygotowanie przed 

chrztem dla rodziców i chrzestnych 15.V po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
1.V.2011 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci 
zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Jan Maria SZPERL, Parcela 

 Zoe Stefania CHYRA, Rumunia 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Dzieci z naszej parafii przystępujące 8.V.2011 r. do I Komunii Świętej: 

1. AMBROZIK Karolina 2. BALCERZAK Damian 

3. BANDERA Aleksandra 4. DĄBROWSKA Aneta 

5. GOCŁAWSKI Stanisław 6. GORAJEK Gabriela 

7. HLIWA Julia 8. JABŁOŃSKA Julia 

9. JAKÓBIAK Anita 10. JANUSZ Cezary 

11. JODŁOWSKA Dominika 12. KANABUS Aleksandra 

13. KAPCZYŃSKI Gustaw 14. KLACH Martyna 

15. KONOPKA Tomasz 16. KORNASZEWSKA Gabriela 

17. KUDELSKA Lena 18. KULCZYK Adam 

19. ŁUKASIK Daria 20. MARGOL Aleksandra  

21. MARGOL Adrian 22. MATUSSEK Natalia 

23. NOGAL Adrian 24. NOGAL Mateusz 

25. PARADOWSKI Bartłomiej 26. RAWSKI Dawid 

27. RĘBIŚ Aleksandra 28. RĘBIŚ Magdalena 

29. ROMANEK Mateusz 30. RÓŻAŃSKA Roksana 

31. SIKORSKA Julia 32. SKONECKI Sebastian 

33. STANISZEWSKI Daniel 34. STEC Bartosz 

35. SZCZEPAŃSKA Marta 36. SZELĄG Mikołaj 

37. SZLĄZAK Michał 38. WARDA Julia 

39. WĘCŁAWIAK Igor 40. WYSZOGROCKI Krzysztof 

41. ZAWADYL Stanisław 

 

 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Patryk JAKIMOWICZ, kawaler z parafii tutejszej, 

i Karolina Anna RUTKA, panna z par. św. Józefa w Radomiu 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Edward WRONA † 27.IV.2011 l. 48 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

9.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

10.V 
(wtorek) 

730  

1800 † Lucjana MOSKALEWICZA, w 17tą rocznicę śmierci 

11.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

12.V 
(czwartek) 

730  

1800 
† Julianny, Piotra, Józefa i Zygmunta SZLĄZAKÓW 

 i zmarłych z całej rodziny SZLĄZAKÓW 

13.V 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 7mą rocznicę śmierci, 

Elżbiety i Tadeusza KORYTKÓW 

14.V 
(sobota) 

730 † Elżbiety HELAK (z d. Sandera) 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.V 
(niedziela) 

845 
† Jarosława, Pawła, Władysławy i Władysława GUTT, 

Stanisława, Marianny, Mariana i Edmunda SOĆKO 

1030 W intencji dzieci rocznicowych 

1200 

† Zofii GOSS, Zofii GNOIŃSKIEJ 

† Zofii KLEBAŃSKIEJ, Mariana, Franciszki i Franciszka 

BUCZEK, zmarłych z całej rodziny OKLEJA 

1800 
† Józefa KALOTY, Władysławy BOROWSKIEJ, 

Jana ZALEWSKIEGO 

POLSKIE MADONNY (149): BOLESNA MATKA BOŻA SKRZATUSKA 
W 1575 protestanci sprofanowali wnętrze kościoła w Mielęcinie, 25 km 

od Wałcza. Jak zapisał to kronikarz: „Luteranie wyważyli drzwi kościoła 

w Mielęcinie, zrabowali wota, figurkę obciążyli kamieniami i chcieli zatopić 

w pobliskim jeziorze”. Ale polichromowana PIETA, pochodząca 

z I połowy XV w., wypłynęła na powierzchnię… 

Uratować ją miał nieznany garncarz, świadek wydarzeń, który 

odkupił ją od protestantów. Tłumaczył, że przyda się Ona 

jego dzieciom, jako zabawka… 

W drodze powrotnej zatrzymał się w Skrzatuszu, 

w połowie drogi między Wałczem a Piłą, 

na nocleg. Zapewne zaczął opowiadać o wy-

darzeniach w Mielęcinie i pokazywać uratowaną 

przez siebie PIETĘ. Jednej ze słuchaczek 

Figurka spodobała się i odkupiła Ją. 

Początkowo przechowywała ją u siebie. 

Ale po paru dniach we śnie miała widzenie 

i rankiem dnia następnego zaniosła Ją 

do miejscowego kościółka. PIETĘ umiesz-

czono w ołtarzu bocznym św. Doroty… 

Już wkrótce ziemia wałecka miała zetknąć się z niszczycielskim, 

barbarzyńskim walcem potopu szwedzkiego. Zanim to jednak nastąpiło 

PIETA SKRZATUSKA postanowiła jeszcze raz umocnić swoich czcicieli… 

14.XI.1621 dwóch mieszkańców Piły przechodząc przez Skrzatusz ujrzało 

nad kościółkiem dziwną jasność. Pierwsza myśl – pożar! Wszak ledwie 

10 lat wcześniej wieś pochłonął czerwony kur! Gdy pojawił się zaalar-

mowany lokalny wikariusz i otworzył kościół okazało się, że łuna bije 

z PIETY w ołtarzu św. Doroty. Natychmiast powiadomiono władze biskupie… 

Po wojnie szwedzkiej w 1660 biskup poznański Wojciech Tolibowski (ten 

sam, który 13.IX.1661 poświęcił w kościele cieciszewskim 3 nowe ołta-

rze…) ogłosił figurkę MATKI BOŻEJ BOLESNEJ cudowną. 

Dwadzieścia lat później do Skrzetusza przybył król Jan III Sobieski. Modlił 

się przed PANIĄ ZIEMI WAŁECKIEJ i szukał u Niej wsparcia przed zbliżającymi 

się decydującymi starciami z potęgą turecką. Zalecił wybudowanie nowej, 

godnej PIETY SKRZATUSKIEJ, świątyni. Wkrótce powstała a BOLESNA MADONNA 

przedniosła się do głównego ołtarza. Na stałe… 

MADONNA SKRZATUSKA nieustannie zlewała na swych czcieli wielorakie łaski. 

W latach 1605-1777 naliczono 66 cudów, głównie uzdrowień, 

zatwierdzonych przez władze duchowne. Na ścianach obok rzeźby pojawiły 

się liczne kosztowne, srebrne wota: podobizny oczu, nóg, rąk. Sama PIETA 

miała 6 kosztownych sukien i koron. Wszystkie zaginęły później, na po-

czątku XX w. w zaborze niemieckim… 

18.IX.1988 BOLESNĄ MATKĘ BOŻĄ koronował, w imieniu Jana Pawła II, 

prymas Polski Józef kard. Glemp… 

adres: XX. Salezjanie, 78-624 Skrzatusz źródło: www.skrzatusz.koszalin.opoka.org.pl 

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 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.skrzatusz.koszalin.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
http://www.swzygmunt.knc.pl/

