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W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. [KKK, 1488] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 4, 32-35 

Jeden duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał 

swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 

wspólne. Apostołowie z wielką mocą 

świadczyli o zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo wła-

ściciele pól albo domów sprzedawali je 

i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali 

je u stóp apostołów. Każdemu też roz-

dzielano według potrzeby. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: 

por. 1a) 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

„Jego łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 5, 1-6 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, 

z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, 

który dał życie, miłuje również tego, który 

życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, 

że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 

i wypełniamy Jego przykazania, albowiem 

miłość względem Boga polega na spełnianiu 

Jego przykazań, a przykazania Jego nie są 

ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, 

zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, 

które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto 

wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, 

nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: 

bo Duch jest prawdą. 

AKLAMACJAJ 20, 29 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: »Pokój wam!« A to powiedziawszy, pokazał 

im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: »Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam«. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: »Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy 

Pana!” 

Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 

nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 

pośrodku i rzekł: »Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj 

swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 

i włóż ją do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym«. 

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg 

mój!» 

Powiedział mu Jezus: »Uwierzyłeś, bo Mnie 

ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 

a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano 

w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. 

Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 

jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc mieli życie w imię Jego. 

WĄTPIĄCY TOMASZ: BLOCH, Carl Heinrich (1834, Kopenhaga – 1890, Kopenhaga), 
olejny na płótnie, Hope Gallery; źródło: www.carlbloch.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ROMAN ARCHUTOWSKI 
Urodził się 5.VIII.1882 w Karolinie, niedaleko 
Serocka, w rodzinie ziemiańskiej. 

Ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie 
i w 1904 przyjął święcenia kapłańskie. 

W Petersburgu uzyskał stopień magistra Świętej 
Teologii. Po powrocie do Warszawy pracował 
jako prefekt (nauczyciel religii). W 1925 został 
dyrektorem elitarnego gimnazjum św. Stanisława 
Kostki w Warszawie. Zdobył sobie, wśród grona 
nauczycielskiego i uczniów, wielki autorytet. 

Mało mówił, ale brał odpowiedzialność za słowa. 
Często nie kończył zdania – zapamiętano jego 
charakterystyczne ostrzeżenie: „Proszę pamię-
tać, człowiek jest człowiekiem, ale…” Wobec 
niesfornych wychowanków stosował werbalne 
karcenie: „Czy ty tak musisz robić?”, pytał 
delikwenta, patrząc mu prosto w oczy. 
Wystarczało. Pociągał bardziej „pedagogiczną 
nieporadnością i kruchością, niż siłą”… 

Napisał podręcznik dla szkół średnich na temat 
dziejów Kościoła oraz 239 haseł i artykułów, 
m.in. w „Podręcznej Encyklopedii Katolickiej”. 

W 1940, podczas okupacji, został rektorem war-
szawskiego Seminarium Duchownego. Na jego 
barki spadła odpowiedzialność za byt codzienny 
kleryków. Część prowiantu dostarczał rodzinny 
majątek w Gzowie k. Pułtuska… 

W miarę możliwości pomagał Żydom. Ukrywał 
ich wśród kleryków i to stało się przyczyną 

pierwszego aresztowania w IX.1942. 

Zdążył tylko założyć sutannę. Przez miesiąc poddawano go na Pawiaku 
przesłuchaniom, bito i torturowano. Nic nie powiedział, więc go zwolniono – 
wyszedł w sutannie, której nie zdjął przez cały czas pobytu w celach… 

W nocy z 10/11.XI.1942 został ponownie aresztowany. W Pawiaku na powitanie 
„[…] wachmajster Ksawer Muller, znany ze swoich sadystycznych skłonności […] 
wypędził wszystkich na korytarz. […] więźniowie biegli przez całą długość korytarza 
popędzani pejczem. ‘Zmęczyliście się? […] Teraz żabki’ […] obecni przy tym inni 
wachmajstrzy bili więźniów”

Leon Wanat, „Za murami Pawiaka”
 

Kilkukrotnie bito go bykowcem, katowano. Po wywiezieniu z Pawiaka okrwawioną 
sutannę przekazano rodzinie, która przechowywała ją jak relikwię… 

25.III.1943 przewieziono go do KL Majdanek k. Lublina. Pracował w ogrodzie. 
Któregoś dnia, zmęczony i przemoczony, usiadł. Nagle pojawił się lagerjunster, 
niejaki Bubi. Uderzył go w twarz i wzmocnionym drutem batem po siedzeniu… 

Ten 62-letni wychowawca młodzieży stanął bezradnie wobec nienawiści, oko 
w oko z trzynastoletnim sadystą… 

W obozie panował tyfus. Wyznaczono go do prze-

wożenia zwłok do krematorium. Przeziębił się 
i zachorował. Znalazł się w „szpitalu”. I nawet tu, 
chory, spowiadał współcierpiących… 

Do Pana odszedł 18.IV.1943 w Niedzielę 
Palmową,. Ciało spalono w krematorium… 

13.VI.1999 został beatyfikowany, w gronie 108 
męczenników II wojny światowej, przez Jana 
Pawła II w Warszawie. (uroczystość 18 kwietnia) 

il. BŁ. ROMAN ARCHUTOWSKI: witraż, Wola Kiełpińska; źr.: antoni.agmk.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.carlbloch.com/php/artwork.php?artwork=697
http://www.antoni.agmk.net/index.php?go=swieci_1/archutowski_roman
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 15.IV (niedziela): Druga niedziela Wielkanocy - ŚWIĘTO 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 O 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 Po Mszy św. o 18:00 zapraszamy! na koncert zespołu 

Contrasto Armonico, wykonującego muzykę baroko-
wą, który powstał w Holandii w 2004 r. z inicjatywy 
polskiej wiolonczelistki, p. Marty Semkiw, i włoskiego 
klawesynisty, p. Marco Vitale. Ich ulubionym repertu-
arem jest muzyka wokalno-instrumentalna Jerzego 
Fryderyka Haendla (1685, Halle – 1759 - Londyn), którego dzieła 
nagrali dla holenderskiej wytwórni Brilliant Classics. 

 22.IV (niedziela): Trzecia niedziela Wielkanocy 

 Po Mszy św. o 18:00 spotkanie rodziców dzieci 
przystępujących do I Komunii św. 

 o 10:00 pielgrzymka skuterowo-motocyklowa do Pie-
czysk. Zapraszamy! wszystkich miłośników jednośladów. 

Zapisy i bliższe informacje w zakrystii. 
 29.IV (niedziela): W domu rekolekcyjnym o 13:00 seminarium 

o planowaniu finansowym i zabezpieczeniach emerytalnych 
dla parafian, organizowane przez firmę Lion. Przedstawione 
zostaną możliwości zabezpieczenia finansowego w obecnym, 
jak i przyszłym, okresie naszego życia. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy! 

 Chrzty w kwietniu 22.IV na sumie. 
 Od 31.III teren cmentarza parafialnego i placu przed nim 

został, dla zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania przy-
padkom podrzucania śmieci, objęty monitoringiem. 

 Na stronie parafialnej www.swzygmunt.knc.pl, w zakładce 
GALERIE/ZDJĘCIA można obejrzeć zdjęcia z wizyty Kazimierza 
kard. Nycza, w zakładce GALERIE/FILMY filmik z Drogi 
Krzyżowej ścieżkami naszej parafii. Zapraszamy! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

8.IV Emil WOŹNIAK, Cieciszew 

 

8.IV Jakub Tomasz ZAJĄC, Czernidła 
8.IV Joanna OBARZANEK, Kawęczyn 
8.IV Maja WOJCIECHOWSKA, Czernidła 
8.IV Nikodem GWIZDOŃ, Turowice 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Tomasz Jerzy KWIATKOWSKI, kawaler z parafii 

Wniebowzięcia NMP w Konstancinie, i Zofia Ewa GOŁĘBIOWSKA, 
panna 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 

16.iv 
(poniedziałek) 

730 † Władysława i zmarłych z rodzin Pietraszków i Michnów 

1800  

17.iv 
(wtorek) 

730  

1800  

18.iv 
(środa) 

730  

1800  

19.iv 
(czwartek) 

730  

1800  

20.iv 
(piątek) 

730  

1800  

21.iv 
(sobota) 

730  

1800 Nowenna i Msza św. zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

22.iv 
(niedziela) 

845 
† Marianny i Antoniego Królów 

Kuby Wójcika 

1030 † Pelagii, Mariana i Sławomira Lichockich 

1200 
† zmarłych z rodzin Landowskich, Tułeckich, 

Borkowskich i Kiełczykowskich 

1800 

† Celiny, Jana i Juliana Paradowskich, 

Rozalii, Genowefy i Józefa Pindelskich 

† Wiktora Suwary 

NIEZWYKŁE ZNAKI: ZAKRWAWIONE HOSTIE W WILSNACK 
16.VIII.1383 niewielka wioska Wilsnack (dziś 

miasteczko Bad Wilsnack), w Brandenburgii, 

została splądrowana, ograbiona i podpalona 

przez sławetnego hrabiego Henryka von Bü-

low, zwanego Wielką Głową (niem. Grotekop). 

Von Bülow był sztandarowym przykładem 

średniowiecznego rycerza-rozbójnika (niem. Rau-

britter), czyli rycerza lubującego się w roz-

bojach, trudniącego się napadami, szcze-

gólnie na kupcach i podróżnych. 

Napad na Wilsnack był zemstą na biskupie 

Havelbergu, Teodorykiem II Manem, z którym 

rodzina Bülow znajdowała się w sporze. Wieś 

została spalona do fundamentów. Spłonął też 

parafialny kościół… 

W ruinach świątyni, w pobliżu ołtarza, 

proboszcz, Jan Cabbuz, odnalazł w piscinie (łac. sacrarium) – sakralnym 

baseniku wykorzystywanym do czyszczenia naczyń sakralnych oraz, 

dawniej, w ceremonii chrztu – trzy HOSTIE. Zdziwienie proboszcza 

powiększyło się, gdy zorientował się, że HOSTIE nie tylko przetrwały 

nienaruszone ogień, ale można było dostrzec na NICH kropelki KRWI… 

Na miejsce przybył biskup Man. Postanowił konsekrować HOSTIE, by nie do-

puścić do przypadkowego, bezwiedniego, bałwochalczego oddania czci 

niekonsekrowanemu chlebowi. I wtedy miało mieć miejsce drugie, cudo-

wne wydarzenie – jeszcze przed odmówieniem modlitwy konsekracyjnej, 

w dłoniach kapłana, jedna z HOSTII zaczęła obficie krwawić… 

Wieść, nawet w tzw. „ciemnych wiekach”, szybko się rozchodziła i Wilsnack 

stało się znaczącym centrum pielgrzymkowym. Pątnicy przybywali 

ze swoimi problemami, prosząc tak cudownie OBJAWIONEGO PANA 

o ich rozwiązanie, uleczenie z chorób, spokój duszy. I nie odchodzili 

z Wilsnack bez pociechy… 

Niejaki hrabia Teodoryk von Wenckstern nie bardzo wszelako wierzył 

w autentyczność wydarzeń w Wilsnack. I dotknąć go miała – za ów głośno 

wyrażony brak wiary – ślepota. Wzrok odzyskać miał dopiero po publicznie 

wyrażonej skrusze i żalu za akt niedowiarstwa… 

Sława Wilsnack rosła szybko. Biskup Havelburga, Teodoryk Man, 

już w 1384 uznał cud ZAKRWIONYCH HOSTII (niem. Wunderbluthostien) 

za autentyczny i udzielił pierwszych odpustów dla pielgrzymów 

nawiedzających Wilsnack. Papież Urban VI zatwierdził kolejne. Wsparcie 

nadeszło także ze strony arcybiskupa Magdeburga oraz biskupów 

Brandenburga, Havelbergu i Lubuszy nad Odrą (diecezja lubuska), którzy 

również udzielili pielgrzymom odpustów… 

W 1447 oddawanie czci CUDOWNYCH HOSTIOM z Wilsnack zostało 

zatwierdzone dwoma bullami wydanymi przez papieża Eugeniusza IV. 

W XV w. Wilsnack było jednym z najważniejszym miejsc pielgrzymkowych 

w całej Europie. Słynna była m.in. przeszło 130 km pielgrzymka z Berlina; 

w Lubece w dzielnicy Schleswig-Holstein do dziś znajduje się specjalny 

krzyż wystawiony w 1436, skąd wyruszały pielgrzymki do Wilsnack; a ilość 

pielgrzymów w Wilsnack dorównywała Santiago de Compostela! Szybko 

odbudowano więc spaloną świątynię, ale niebawem i ona stała się za ma-

ła. Dzięki wspomnianemu wsparciu najwyższych hierarchów kościelnych, 

dzięki datkom pozostawianych przez tysiące pielgrzymów w Wilsnack, 

wybudowano monumentalny kościół św. Mikołaja (budowa rozpoczęła się 

w 1450), poświęcony CUDOWNYM HOSTIOM. ZAKRWAWIONE HOSTIE, choć 

w 1443 stwierdzono, iż pozostały z nich tylko niewielkie kawałki, były 

wystawiane do publicznej adoracji przez wiernych czcicieli – obok świeżo 

konsekrowanych Hostii - w specjalnej monstrancji. 

Kościół św. Mikołaja, z czerwonej wypalanej cegły, które stosowano 

wówczas w północnych Niemczech, dziś stanowi jeden z najważniejszych 

przykładów architektury gotyckiej. Znajdują się w nim witraże i rzeźby 

opowiadające historię CUDOWNEGO WYDARZENIA, pochodzące z XV w. 

Znajduje się też specjalna kaplica (niem. Wunderblutkapelle) poświęcona 

ZAKRWAWIONYM HOSTIOM, a w niej najcenniejszy zabytek kościoła – ołtarzyk, 

w którym przechowywano monstrancję z NAJŚWIĘTSZĄ RELIKWIĄ. 

Pozostał tylko ów ołtarzyk, bowiem CUDOWNE HOSTIE nie dotrwały 

do naszych czasów. Spalić je nakazał, w 1552, protestancki pastor 

Wilsnack, niejaki Joachim Ellefeld, podczas szaleństw reformacyjnych… 

Kaplica cudu służyła następnie, przez stulecia, jako kaplica nagrobna 

prominentnej rodziny protestanckiej i dopiero w latach 1950-tych 

przywrócono jej oryginalną rolę… 

Przetrwały za to liczne świadectwa o cudownym wydarzeniu. Zachowały 

się też dzieła sztuki obrazujące cud w Wilsnack… 

il.: OŁTARZYK CUDOWNYCH HOSTII: kościół św. Mikołaja, Bad Wilsnack; źródło: en.wikipedia.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.swzygmunt.knc.pl/
http://www.swzygmunt.knc.pl/GALLERIES/galleries_photos_01.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/GALLERIES/galleries_films_01.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BadWilsnackWunderblSchrein.jpg
http://www.swzygmunt.knc.pl/

