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Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł 

i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało. [KKK, 805] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 8,5–8.14–17 

Filip przybył do mia-

sta Samarii i głosił 

im Chrystusa. Tłumy 

słuchały z uwagą 

i skupieniem słów 

Filipa, ponieważ wi-

działy znaki, które 

czynił. Z wielu bo-

wiem opętanych wy-

chodziły z wielkim 

krzykiem duchy nie-

czyste, wielu też spa-

raliżowanych i chro-

mych zostało uzdro-

wionych. Wielka ra-

dość zapanowała 

w tym mieście. 

Kiedy Apostołowie 

w Jerozolimie do-

wiedzieli się, że Sa-

maria przyjęła sło-

wo Boże, wysłali 

do niej Piotra i Jana, 

którzy przyszli i mo-

dlili się za nich, aby 

mogli otrzymać Du-

cha Świętego. Bo 

na żadnego z nich 

jeszcze nie zstąpił. 

Byli jedynie och-

rzczeni w imię Pana 

Jezusa. Wtedy więc 

Apostołowie wkła-

dali na nich ręce, a 

oni otrzymywali Du-

cha Świętego. 

ŚW. FILIP APOSTOŁ, TISSOT, James Joseph Jacques (1836, Nantes – 1902, Buillon), 1886-1894, farby wodne, 
podkład grafitowy, szary papier, 28×16cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

PSALM RESPONSORYJNYPs 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Pana 

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia, 

cześć Mu chwalebną oddajcie. 

Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!” 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, 

niech imię Twoje opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę. 

Nim się przeto radujmy, 

Jego potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 3,15–18 

Najdrożsi: 

Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi 

do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia 

tej nadziei, która w was jest. 

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, 

którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali 

zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej 

bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. 

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nies-

prawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 

ale powołany do życia Duchem. 

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 ŚWIĘTEGO JANAJ 14,15–21 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś bę-

dę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 

ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie bę-

dzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć bę-

dziecie.W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie 

i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 

miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go mi-

łował i objawię mu siebie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. OTTO NEURURER, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1882 w Piller w Austrii. Był 
dwunastym, ostatnim, dzieckiem w ro-
dzinie rolnika i młynarza. 

Ojciec zmarł, gdy był małym chłopcem 
i odpowiedzialność za wychowanie dzieci 
spoczęła na barkach matki. Była dobrą 
i pobożną kobietą, ale zdarzały się jej 
okazyjnie stany depresji… 

Otto częściowo odziedziczył ową nie-
stałość charakteru… Cechę nieprzystają-
cą, wydawałoby się, do bohaterstwa… 

Powołanie narodziło się wcześnie. 
Rozpoczął od niższego seminarium w Bri-
xen, po czym wstąpił tamże do semi-
narium diecezjalnego. Po jego ukończeniu 
został w 1907 wyświęcony na kapłana… 

Następne dziesięć lat Otto był wika-
riuszem w 7 różnych parafiach półno-
cnego Tyrolu Austriackiego. Przez kolejne 
15 lat (1917-32) był wikariuszem w Inn-
sbrucku. Nauczał religii, głosił kazania. 

W 1938, gdy Austria została przejęta 
przez nazistowskie Niemcy, w ramach tzw. Anschlussu, od 1932 był proboszczem  
w niewielkiej wiosce Götzens, w pobliżu Innsbrucku. Rozpoczęły się pierwsze 
w historii Austrii prześladowania Kościoła. Policja polityczna, Gestapo, areszto-
wała tysiące osób, w tym wielu księży, i zesłała do obozów koncentracyjnych. 

Pod koniec 1938 do Otto zgłosiła się dziewczyna z prośbą o udzielenie ślubu z ro-
zwiedzionym mężczyzną, o którym wiadomo było, iż prowadzi rozpustne życie. 
Odmówił i odradził dziewczynie wiązania się z takim człowiekiem. Ale ów męż-
czyzna okazał się znajomym Gaulaitera, pana życia i śmierci w regionie Tyrol-
Vorarlberg. Jego skarga wprawiła w ruch nazistowską machinę zbrodni i dla ka-
płana, którego życie nie przygotowało do osobistego bohaterstwa, przyszedł czas 
na danie świadectwa… 

Otto został aresztowany i oskarżony o „oszczerstwo na szkodę niemieckiego 

małżeństwa”. Po „śledztwie” w Innsbrucku zamknięto go w 1939 w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, a potem tego samego roku w Buchenwaldzie. 

Mimo iż poddawano go sadystycznym torturom nie ugiął się. Wrodzoną 
nieśmiałość pozostawił poza drutami obozowymi dzieląc się skromnymi racjami 
chleba z więźniami jeszcze słabszymi niż on sam. 

Pozostał kapłanem do końca. W Buchenwaldzie zaczepił go współwięzień, z proś-
bą o chrzest. Nie mógł odmówić – był wszak uczniem Chrystusa! Rozpoczął – 
mimo surowego zakazu - przygotowania, udzielając pierwszych nauk… 

Dwa dni później został wywołany i umieszczony w „bunkrze śmierci”. Powieszono 
go do góry nogami. 30 maja 1940, po 34 godzinach męczarni, wierny do końca 
swemu powołaniu, odszedł do Pana… 

Na akcie zgonu napisano: „ostra niewydolność serca”… 

Był ponoć pierwszym kapłanem, który zginął w obozie koncentracyjnym. Jego 
prochy wysłano do Götzens, do ostatniej parafii, w której służył… 

Beatyfikował go Jan Paweł II w 1996. (uroczystość 30 maja) 

il. BŁ. OTTO NEURURER, ok. 1991; źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4470/Saint_Philip_Saint_Philippe
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lojze_Grozde_08.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE codziennie o 17:30: 

 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 29.V (niedziela): Z okazji Dnia Dziecka festyn w Słomczynie. 

Rozpoczęcie o 13:00. Organizatorzy zapewniają liczne 
atrakcje dla dzieci. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy! 

 31.V (wtorek): O 18:30 w kościele spotkanie kandydatów 
do bierzmowania. 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie o 17:30: 
 1.VI (środa): Na Mszy św. o 19:00 bp Marian DUŚ udzieli 

Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Wszy-
stkich Parafian zachęcamy! do modlitwy w ich intencji. 

 2.VI (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 3.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Msza św. dla dzieci o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 W przygotowaniu do Uroczystości Zesłania Ducha Św. 

rozpoczęcie Nowenny do Ducha Św., którą odmawiać 
będziemy podczas nabożeństw czerwcowych. 

 4.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 
 5.VI (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 

 Jest to również Święto Dziękczynienia. W tym roku bę-
dziemy dziękować za beatyfikację Jana Pawła II oraz dar 
życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego. 

 Ks. Konrad DMOCHOWSKI, wyświęcony 28.V, o 12:00 
odprawi w naszym kościele swoją Mszę św. Prymicyjną. 
Wszystkich Parafian zachęcamy! do modlitwy w intencji 
nowego kapłana i zapraszamy! na jego prymicje. 

 Po sumie nie będzie wystawienia Najświętszego 
Sakramentu i spotkania Kół Żywego Różańca. 

 Po Mszach św. zbierane będą do puszek ofiary na Cen-
trum Opatrzności Bożej. 

 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. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

14.V 
Rafał DOLACIŃSKI i Katarzyna ZIELIŃSKA 

Marco MANZATO i Agnieszka Maria OSIADACZ 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Krzysztof BOROWSKI, kawaler z parafii tutejszej, 

i Karolina STAROS, panna z parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Karol SAŁACIŃSKI, kawaler, i Iwona DOBROWOLSKA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 W pewnej intencji 

31.V 
(wtorek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Marty BARAN, w 1szą rocznicę śmierci, 

i o zdrowie dla Piotra KONARSKIEGO 

1.VI 
(środa) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Jakuba WÓJCIKA 

1900 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla bierzmowanych 

2.VI 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 W pewnej intencji 

3.VI 
(piątek) 

730 
† Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA,  

Marianny i Antoniego KRÓLÓW, Adama KOWALCZYKA 

1545  

1800 W pewnej intencji 

4.VI 
(sobota) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Henryka i Władysławy CINAKÓW, 

Edmunda KOWALIKA, w 11tą rocznicę śmierci 

5.VI 
(niedziela) 

845 
† Władysławy, Stanisława i Henryka BOROWSKICH 

W pewnej intencji 

1030 † Leona i Macieja MATEJAKÓW 

1200 Msza św. Prymicyjna ks. Konrada DMOCHOWSKIEGO 

1800 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Anity i Macieja, w 10tą rocznicę ślubu, 

oraz Oliwii, w 7mą rocznicę urodzin 

POLSKIE MADONNY (150): CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCA PANI Z ROKITNA 
CUDOWNY OBRAZ z Rokitna (38×40 cm) nama-

lowany został na początku XVI w.. Styl i zasto-

sowana technika (drewno lipowe) wskazują 

na mistrzów szkoły niderlandzkiej. 

Odsłonięte prawe ucho Madonny sprawiło, iż na-

zwano Ją MATKĄ BOŻĄ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCĄ… 

Znana historia CUDOWNEGO OBRAZU rozpoczyna się 

na Kujawach, skąd trafił on do Wacława Lesz-

czyńskiego, kanclerza koronnego, a po jego śmie-

rci do opata bledzewskiego, cystersa Kazimierza 

Jana z Bnina Opalińskiego. 

I to w Bledzewie Matka Boża zasłynęła cudami 

i udzielanymi łaskami. Wtedy też, w 1669, 

Opaliński darował JĄ kościołowi w Rokitnie. 

Rok później bp poznański Stefan Wierzbowski uznał WIZERUNEK 

ROKITNIAŃSKI za cudowny (łac. imago gloriosa)… 

Sława Madonny z Rokitna dotarła do króla Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego, który poprosił o przesłanie JEJ od stolicy. Wkrótce zabrał 

JĄ ze sobą na wyprawę przeciw zbuntowanej szlachcie. A gdy udało się 

pod Lublinem doprowadzić do porozumienia, król dostrzegł w tym rękę 

MADONNY ZWYCIĘSKIEJ. Nakazał umieścić na piersiach Maryi Orła Białego z 

napisem „Daj Panie pokój dniom naszym”, jako symbolu ojczyzny oddanej 

pod opiekę Dziewicy… 

Okazało się to prorocze. Po powrocie do Rokitna MADONNA Z ORŁEM NA PIER-

SIACH świadczyła o polskości ziem zachodnich przez długie lata zaborów… 

Rokitno do Polski powróciło dopiero po sowieckim zwycięstwie nad Niem-

cami w 1945. Wtedy też MATKĘ BOŻA CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCĄ ogłoszono 

patronką powstającej administracji gorzowskiej. Potwierdził to później 

Paweł VI, który ogłosił JĄ główną patronką diecezji gorzowskiej… 

18.VI.1989 wizerunek Madonny koroną papieską ukoronował prymas 

Polski Józef kard. Glemp. W przeddzień koronacji wierni zgromadzeni 

w Rokitnie dokonali aktu zawierzenia MATCE BOŻEJ Z ROKITNA. Na progu 

odzyskania przez Polskę suwerenności, po długiej pięćdziesięcioletniej 

niewoli, modlili się znamiennymi słowami: „PANI CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCA. 

KRÓLOWO POLSKI. MATKO LUDU PRACY. Zebraliśmy się w przeddzień Twojej 

koronacji jako przedstawiciele ludzi pracy diecezji gorzowskiej. 

Przybyliśmy zmęczeni nienormalnymi warunkami życia i zatroskani 

o przyszłość. Przybyliśmy do Ciebie po nadzieję i z nadzieją, że ją otrzy-

mamy. Przybyliśmy po siłę. […] 

Nie odejdziemy nigdy od wiary Ojców Naszych. Przyrzekamy. Prawda 

będzie naszym życiem. Przyrzekamy. Miłość będzie naszą siłą. 

Przyrzekamy. Wolność będzie kierować naszymi wyborami. Przyrzekamy. 

Sprawiedliwość będzie zadaniem naszym. Przyrzekamy.…” 

adres: Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej, Rokitno 37, 66-340 Przytoczna źródło: www.rokitno.org 

NAJWYBITNIEJSZY Z DŁUGIEJ LISTY POLSKICH PRYMASÓW… 
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy 

Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich 

świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, 

całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo 

wobec przeciwności i prześladowań, które znosił 

dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował 

Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał 

Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego god-

ności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem 

zwyciężając. 

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana 

Kardynała, który wszystko postawił na Maryję 

i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy 

w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie 

dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą… 

Il.: STEFAN WYSZYŃSKI: KUCZ, Jan (ur. 1936, Zarzecze), 1987, brąz, Częstochowa; źródło: zasoby własne 

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.rokitno.org/rokitno/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

