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Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci, które jednak 

obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi. [KKK, 665] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1,1-11 

Pierwszą książkę 

napisałem, Teofi-

lu, o wszystkim, co 

Jezus czynił i nau-

czał od początku 

aż do dnia, w któ-

rym udzielił przez 

Ducha Świętego 

poleceń Aposto-

łom, których sobie 

wybrał, a potem 

został wzięty do nie-

ba. Im też po swo-

jej męce dał wiele 

dowodów, że żyje: 

ukazywał się im 

przez czter-dzieści 

dni i mówił o kró-

lestwie Bożym. 

A podczas wspól-

nego posiłku kazał 

im nie odchodzić 

z Jerozolimy, ale o-

czekiwać obietnicy 

Ojca. Mówił: »Sły-

szeliście o niej ode 

Mnie: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkró-

tce zostaniecie o-

chrzczeni Duchem 

Świętym«. 

Zapytywali Go ze-

brani: „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 nieba, 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 wstę-

pującego do nieba”. 

WNIEBOWSTĄPIENIE, HOLE, William Brassey Hole (1846, Salisbury – 1917, Edinburgh), ok. 1905, kolorowa 
litografia, Bridgeman Art Library; źródło: www.artfinder.com 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47,2-3.6-7.8-9 

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 EFEZJANEf 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 Chry-

stusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wy-

żynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i pa-

nowaniem, 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 

wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który na-

pełnia 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 ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 28,16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 

»Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 

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

PATRON TYGODNIA: BŁ. INNOCENTY JÓZEF GUZ, MĘCZENNIK 
Józef urodził się w 1890 we Lwowie. Po skończeniu 
szkoły podstawowej i gimnazjum pojawił się u bram 
zakonu franciszkańskiego. 

W 1908 założył po raz pierwszy habit i przyjął imię 
Innocentego. Rozpoczął nowicjat, we Lwowie, 
w trakcie którego w 1909 złożył pierwsze śluby. 

Następnie studiował filozofię i teologię w Krakowie, 
które zakończył w 1914 ślubami kapłańskimi. 

Posługę pełnił w klasztorach franciszkańskich w Ha-
naczowie, Czyszkach, Haliczu, Warszawie, Radom-
sku. Wreszcie posłany został do Grodna. Tam, 
w 1922, spotkał o. Maksymiliana Kolbe, który właśnie 
zaczął publikować „Rycerza Niepokalanej”… 

Znajomość zaowocowała w latach 1933-6, gdy prze-
bywał w Niepokalanowie, gdzie był spowiednikiem braci franciszkańskich. 
Nauczał także w niższym seminarium, gdzie był zastępcą dyrektora. 

W 1936 wrócił do Grodna. W tamtejszym klasztorze był ekonomem i spo-
wiednikiem. I tam zastała go wojna. 1 września 1939 Polskę zaatakowali Niemcy, 
a 17 dni później Rosjanie. Grodno znalazło się w rękach „czerwonej zarazy”. 

Nie potrzeba było wiele czasu, by w marcu 1940 o. Innocenty został zatrzymany 
przez NKWD (poprzednik dzisiejszego KGB). Przetrzymano go w areszcie 
domowym na plebanii w Adamowiczach koło Grodna, zapewne jako wstęp do ze-
słania. Ale udało mu się uciec. Postanowił przejść na stronę niemiecką (granicą 
ustaloną przez zbrodnicze potęgi była tzw. linia Curzona – okazała się trwała, 
aż do dnia dzisiejszego). Wielu próbowało. Wielu się udało. O. Innocentemu 
się nie powiodło: próbując dostać się do klasztoru franciszkańskiego w Wilnie 
(zajętego przez Litwinów) został schwytany przez Niemców i zawieziony do Su-
wałk, a potem do Działdowa, które stało się stacją przesiadkową do obozów 
koncentracyjnych w głębi Niemiec (Oświęcim dopiero powstawał…) 

8 maja 1940 przetransportowano go do Sachsenhausen. 

„29 maja wszystkich kapłanów i żydów zebrano razem i przez tydzień poddawano 
karnym ćwiczeniom. O. Innocenty miał pobite, opuchnięte nogi i, gdy 6 czerwca 

wygoniono wszystkich na roboty, nie potrafił nadążać za pozostałymi więźniami. 
Odłączono go więc od grupy i, wraz z księdzem Czapczykiem z Warszawy, 
ponownie pobito, skopano i nakazano skakać w kuckach w stronę baraku. Tam 
strażnik o imieniu Fritz zapędził obu do łaźni i zaczął polewać strumieniem zimnej 
wody z hydrantu. W pewnym momencie wepchnął o. Innocentego do wanny 
i wcisnął mu tryskający wodą wąż w usta… Śmierć nastąpiła prawie natychmiast”, 
wspominał ks. Stanisław Borowczyk… 

Ponoć w ostatnich chwilach odmawiał nowennę do św. Antoniego, którego darzył 

wielką czcią. Ostatnie zapamiętane słowa o. Innocentego to „Ja już odchodzę 
do Niepokalanej, a ty pozostań i rób swoje”… 

Ks. Borowczyk świaczył dalej: „Ojciec Guz ostatni okres życia przeżył 
jak męczennik i nie sądzę, byśmy powinni się modlić za jego duszę, tylko do niego 
– o pomoc i wsparcie”. Okazało się, że miał rację… 

O. Innocentego beatyfikował Jan Paweł II, jako jednego z 108 polskich męczenni-
ków II wojny światowej, w 1999 w Warszawie. (uroczystość 6 czerwca) 

il. BŁ. INNOCENTY JÓZEF GUZ; źródło: en.wikipedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artfinder.com/work/jesus-ascending-into-heaven-william-brassey-hole/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lojze_Grozde_08.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie o 17:30: 
 5.VI (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 

 Jest to również Święto Dziękczynienia. W tym roku 
dziękujemy za beatyfikację Jana Pawła II oraz dar życia 
i posługi Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego. 

 Ks. Konrad DMOCHOWSKI, wyświęcony 28.V, o 12:00 
odprawia w naszym kościele swoją Mszę św. Prymicyjną. 
Zachęcamy! do modlitwy w intencji nowego kapłana! 

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

 Po Mszach św. zbierane są ofiary na Centrum Opatrzności. 
 12.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. 

 Przygotowania do „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” poprzez NO-
WENNĘ DO DUCHA ŚW. odprawianą do 11.VI (sobota) 

w czasie NABOŻEŃSTW CZERWCOWYCH o 17:30. 
 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-

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

 Chrzty w czerwcu w 4tą niedzielę miesiąca, 26.VI, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.VI w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 19.V po sumie, w kościele. 

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

 

Marta KRECZMAŃSKA, Słomczyn 

 

Mateusz DĄBROWSKI, Obory 

Sebastian Jan NOGAL, Brześce 

Natomiast 22.V.2011 Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 

 

Karolina MACIKOWSKA, Szymanów 

 Paulina SZEWCZYK, Warszawa 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Urszula LACH  24.V.2011 l. 76 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.VI 
(poniedziałek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Władysławy WĘCŁAWIAK, w 11tą rocznicę śmierci, 

Stanisława WĘCŁAWIAK, 

Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

7.VI 
(wtorek) 

730 W pewnej intencji 

1800 W pewnej intencji 

8.VI 
(środa) 

730  

1800 W pewnej intencji 

9.VI 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 † Zofii KARASZKIEWICZ 

10.VI 
(piątek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Józefa ZARONA, 

Zofii i Stanisława DĄBROWSKICH, 

Genowefy i Jana LATOSZKÓW 

11.VI 
(sobota) 

730 W pewnej intencji 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.VI 
(niedziela) 

845 
† Józefa WARGOCKIEGO, 

zmarłych z całej rodziny WARGOCKICH 

1030 † Tadeusza SMOLIŃSKIEGO 

1200 W pewnej intencji 

1800 
† Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, w 9tą rocznicę śmierci, 

Marianny i Adama MICHALAKÓW 

TAJEMNICE EUCHARYSTII (58): KARA ZA PRÓŻNOŚĆ W SEEFELD 
Właściciel zamku Schlossberg, Oswald 

Milser, był dumnym i próżnym możno-

władcą. Lubił przepych i obnosił się nim 

wobec swoim poddanych. Szukał wręcz 

okazji, by okazać swoją wyższość… 

Posunął się nawet do tego, że w 1367 

uwięził przeora premostratensów w Wit-

ten za … brak szacunku! 

Oswald został ekskomunikowany, ale a-

natemę po pięciu latach cofnięto. Mu-

siało to dumnego możnowładcę sporo 

kosztować, trudów i wstydu, aliści 

nie zmienił się. Taką już miał naturę. 

W 1384, w Wielki Czwartek, znów zapragnął okazać swoją wyższość i, 

przystępując do Komunii św. w Seefeld, zażądał od celebrującego kapłana 

spożycia konsekrowanej Hostii, Tej którą podczas każdej Mszy św., 

przez dwa tysiąclecia, spożywają tylko celebransi! Nie tego małego 

„opłatka”, Ciała Chrystusa, które spożywa „gemeynen Leit”, lud chłopski… 

Kapłan przestraszył się i … uległ. Ale gdy podał Hostię nagle pod Os-

waldem zaczął usuwać się grunt pod nogami! Nie w przenośni, lecz do-

słownie, posadzka zaczęła się zapadać! Rycerz znalazł się po kolana 

„zanurzony” w „błotnistym” gruncie! 

Pochylił się do przodu i oparł o ołtarz. Atoli i ołtarz ugiął się pod palcami 

wielmoży! Przerażonym wzrokiem zaczął błagać o pomoc. 

Gdy kapłan, równie przerażony, wyjął z ust Oswalda Hostię, ziemia 

pod stopami rycerza wyrównała się, a ołtarz zestalił, ale na brzegu 

kamiennego stołu Pańskiego pozostały wgłębienia po palcach Oswalda… 

Dramat trwał jednakże dalej. Celebrujący kapłan spostrzegł na Hostii ślady 

Krwi! Pojawiła się w miejscu, w którym dotykał Ją język pyszałka! 

Oswald padł na kolana i zaczął prosić Boga o miłosierdzie… 

Jeden ze sług pobiegł na zamek. Żona Oswalda, Dorota, nie uwierzyła wie-

ściom i wyśmiała posłańca. Wykrzyknęła, iż uwierzy, „gdy róże wykwitną 

z tej deski”, wskazując na kawałek drewna. I nagle z deski wyrosnąć miały 

łodygi róży i wkrótce na ich końcach pojawiły się świeże kwiaty! 

Dorota wpaść miała w szał, zerwać kwiaty, rzucić je na ziemię i podeptać. 

Wybiegła z zamku i, z szaleństwem w oczach, zniknęła w sąsiadującym 

lesie. W zamku pozostał tylko jeden z jej trzewików… 

Od tego momentu życie Oswalda miało się całkowicie odmienić. Zaczęła 

je wypełniać pokuta i żal za popełnione grzechy. Wkrótce wstąpił do klasz-

toru benedyktyńskiego Stams. Spał w celi na podłodze z desek, za podusz-

kę mając kamień. 

Po dwóch latach odszedł do Pana. W klasztorze znajdowała się kaplica, 

będąca jednocześnie grobowcem rodzinnym Milserów. Oswald zarządził 

w testamencie, by i on został w niej złożony, lecz nie w zwykłym sarkofagu, 

a u wejścia, pod kamieniem pod drzwiami, aby każdy wchodzący musiał 

„przejść” po jego zwłokach… Na kamieniu wyryć miano tylko krzyż, który 

widoczny jest do dnia dzisiejszego… 

Do Seefeld zaczęły napływać setki pielgrzymów. Wkrótce maleńki kościół 

nie był w stanie ich pomieścić i w 1432 powstał jeden z najpiękniejszych 

późno-gotyckich kościołów austriackiego Tyrolu. Tam też przez lata 

przechowywana była monstrancja z Cudowną Hostią… 

il. WYDARZENIE W SEEFELD: HUBER, Franz Michael (XVIII w.), 1724, fresk, owal na suficie kościoła w Seefeld; 
źródło: www.sagen.at 

BŁOGOSŁAWIONEMU KSIĘDZU JERZEMU… 
Na mapie wolności świata 

ziemia popękała 

polskimi grobami, 

jednym - polskie świeci słońce 

i polski wiatr wieje, 

inne - w obcej ziemi 

obce kryją śniegi 

i obce zwiewne piaski. 

Polskę – w tę obcość 

same sobą wniosły. 

A nam – 

nie wiadomo po co 

nie wiadomo czemu – 

groby znów wyrosły, 

ziemi popękanej 

dotarł krzyk do nieba. 

I kiedy mówisz słowo Ojczyzna 

wielkie jak świat 

jak śmierć i miłość do Niej 

zatrzymaj na ustach 

słowa Bóg i honor 

co w jeden kształt spoisty 

wieki wykuwały. 

BOGUSZEWSKA, Teresa (ur. 1932), „POPĘKAŁA ZIEMIA” 
Il.: KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO: kościół św. Brygidy, Gdańsk; źródło: commons.wikimedia.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 

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.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/tirol/seefeld/oswald_milser.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerzy_Popie%C5%82uszko%27s_memorial_at_Church_of_St._Bridget_in_Gda%C5%84sk.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

