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Chrystus posłał swoich Apostołów, by głosili „w imię Jego… nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”Łk 24, 47. „Nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”Mt 28, 19. Polecenie udzielania chrztu, a więc posłanie sakramentalne, jest zawarte w nakazie 

głoszenia Ewangelii, ponieważ sakrament jest przygotowywany przez słowo Boże i wiarę, będącą zgodą na to słowo… [KKK, 1122] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI: DUCCIO, di Buoninsegna (ok. 1255, Siena - 1319, Siena), 1308-11, tempera na desce, 

39.5×51.5 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Siena; źródło: www.wga.hu 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 3, 13-15. 17-19 

Piotr powiedział do ludu: 

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swe-

go, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, 

gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, 

a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg 

wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo 

jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział 

przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 4, 2. 4 i 9 (R.: 7b) 

REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie / Alleluja 

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, 

który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, 

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 

bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 2, 1-5a 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet 

ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa 

sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, 

i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przy-

kazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten 

jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, 

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

AKLAMACJApor. Łk 24, 32 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa 

przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

»Pokój wam«. 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 

do nich: »Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 

Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, 

jak widzicie, że Ja mam«. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 

do ich: »Macie tu coś do jedzenia?« Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i jadł wobec nich. 

Potem rzekł do nich: »To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 

gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 

o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«. Wtedy oświecił 

ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: »Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STANISŁAW KUBISTA 
Urodził się 27.IX.1898 w Kostuchnie k. Ka-
towic, jako piąte z 9 dzieci pracownika leś-
nego Stanisława, i Franciszki z d. Czempka. 

W 1912 po ukończeniu szkoły podstawowej, 
rozpoczął nauki w Niższym Seminarium 
Misyjnym (gimnazjum), prowadzonym przez 
werbistów, w Nysie. 

W 1917 Niemcy powołali go do wojska 
i wysłali na front zachodni do Francji… 

W 1919 wrócił do domu i rok później zdał 
w Nysie maturę. 

Zaraz potem rozpoczął nowicjat u werbistów 
w St. Gabriel pod Wiedniem (Mödling). 

29.IX.1926 złożył śluby wieczyste a 26.V.1927 
w Wiedniu otrzymał święcenia kapłańskie. 

W 1928 został wysłany do domu zakonnego 
werbistów w Górnej Grupie, wsi kociewskiej 
na Pomorzu, w Rzeczpospolitej. 

Był ekononem zakonnym, rektorem gimna-
zjum werbistów w Bruczkowie, współorga-
nizował muzeum etnograficzne z eksponatów z Chin, Brazylii i Nowej Gwinei… 

W 1929 został redaktorem „Małego Misjonarza”. Od 1933 prowadził „Kalendarz 
Małego Misjonarza”, redagował „Skarbiec Rodzinny”. W 1937 założył „Posłańca 
Świętego Józefa”. Pisał opowiadania i powieści: „Królowa Matamba”, „Brygida”, 
„W mrokach i światłości”. Napisał dramat misyjny „Krzyż i słońce” o historii Peru… 

Wybudował drukarnię, sprowadził nowoczesne maszyny. Rozpoczął budowę 
nowego skrzydła klasztornego… 

Jego program najlepiej streszcza zdanie z „Małego Misjonarza”1937: 
„współpracować z Jezusem nad zbawieniem dusz”. 

W IX.1939 Górną Grupę zajęli Niemcy. Zagrabili maszyny drukarskie, zajęli 
klasztor. 27.X.1939 wszystkich 64 ojców i braci aresztowali. Niebawem do kla-
sztoru dowieziono 80 księży i kleryków z okolic Pomorza. Kilku z nich Niemcy 
w okolicznych lasach rozstrzelali… 

5.II.1940 pozostałych przy życiu zawieziono, w -28
o
C mrozie, do obozu „dla jeń-

ców cywilnych” w Nowym Porcie w Gdańsku. Tam w zimnie i głodzie 
przetrzymywano ich dwa miesiące. 21.III.1940, w Wielki Czwartek, udało się – 
w tajemnicy – odprawić Mszę św. i rozdać Komunię św. Dla Stanisława okazała 
się ona wiatykiem na drodze do męczeństwa… 9.iv.1940, w bydlęcych wagonach, 
przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Przeziębił się 
wówczas. Już po przyjeździe dostał zapalenia płuc. 

Słabł szybko, ale nie narzekał, spokojnie znosząc wolę Bożą… 

Zamiast leczyć wrzucono go do ustępu. Przeleżał tam trzy dni. „Gdy wieczorem 
układałem go do snu, owijając w ustępie w nędzny koc, […] szeptał: 

- To już długo nie potrwa. Jestem bardzo słaby. Mój Boże, tak chętnie wróciłbym 
do Górnej Grupy, ale Pan Bóg, widać, ma inne zamiary. Niech się dzieje wola Boża. 

Wyspowiadałem go ukradkiem. 

W dniu 26.IV.1940 […] [położyliśmy] go na twardej podłodze z desek. […] Wtem 
wchodzi do baraku blokowy, […] więzień niemiecki. zawodowy przestępca […] 

Powitał nas zwierzęcym wzrokiem, potem z szatańską radością spoczęły 
jego oczy na o. Kubiście. Zbliżył się doń i rzekł: 

- Już nie masz po co żyć! 

Z całą flegmą staje jedną nogą na piersiach, drugą na gardle i silnym naciskiem 
miażdży kości klatki piersiowej i gardła. 

Krótki charkot, drganie śmiertelne zamknęły żywot męczennika”o. Dominik Józef. 

13.VI.1999 został beatyfikowany, w gronie 108 męczenników II wojny światowej, 
przez Jana Pawła II w Warszawie. (uroczystość 26 kwietnia) 

il. BŁ. STANISŁAW KUBISTA; źródło: theblackcordelias.wordpress.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/duccio/maesta/crown_v/cro_v_a.html
http://theblackcordelias.wordpress.com/2009/04/26/blessed-stanislaus-kubista-april-26/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.IV (niedziela): Trzecia niedziela Wielkanocy 

 O 10:00 pielgrzymka skuterowo-motocyklowa do Pieczysk. 
 Po Mszy św. o 18:00 spotkanie rodziców dzieci 

przystępujących do I Komunii św. 
 Chrzty na sumie… 

 23.IV (poniedziałek): O 19:00 spotkanie kandydatów do bierz-

mowania, w kościele. 
 29.IV (niedziela): W domu rekolekcyjnym o 13:00 seminarium 

o planowaniu finansowym i zabezpieczeniach emerytalnych, 
w obecnym, jak i przyszłym, okresie naszego życia, 
organizowane przez firmę Lion. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy! 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, 

którzy poprzez zbiórkę żywności lub zakupy w czasie 
świątecznego kiermaszu włączyli się w pomoc dla najuboż-
szych mieszkańców naszej parafii. Niech Pan Bóg obficie 
wynagrodzi najmniejszy nawet gest dobroci i udziela swo-
jego błogosławieństwa na każdy dzień życia. Bóg zapłać! 

 Zapraszamy! na stronę parafialną www.swzygmunt.knc.pl. 

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

15.IV Blanka GOLIK, Brześce  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Tomasz Jerzy KWIATKOWSKI, kawaler z parafii 

Wniebowzięcia NMP w Konstancinie, i Zofia Ewa GOŁĘBIOWSKA, 

panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Dominik Artur DOLACIŃSKI, kawaler, i Dorota 

STĘPIEŃ, 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 

23.IV 
(poniedziałek) 

730 † Zofii 

1800 † Ewy MATYJASIAK 

24.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Ewy MATYJASIAK 

25.IV 
(środa) 

730  

1800 † Ewy MATYJASIAK 

26.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Ewy MATYJASIAK 

27.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Ewy MATYJASIAK 

28.IV 
(sobota) 

730 † Marioli PILCH 

1800 † Jana OLESIŃSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci 

29.IV 
(niedziela) 

845 
† Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci 

† zmarłych z Męskiego Koła Różańcowego 

1030 

† Tadeusza RETMAŃSKIEGO, w 4 rocznicę śmierci, 

Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Jana ORNATA 

† Ewy MATYJASIAK 

1200 † Małgorzaty PŁOTKOWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

NIEZWYKŁE ZNAKI: CUD ŚW. GRZEGORZA I WIELKIEGO 
Pewien mnich z opactwa bene-

dyktyńskiego w Whitby w 713 

napisał, po łacinie, biografię 

„Wczesne lata życia św. Grzegorza 

Wielkiego”. Zamieścił w niej opis 

ciekawego zdarzenia: 

„Cumque illa venisset se commu-

nicare de manu Dei […]” „Gdy [pewna 

kobieta] podeszła do stołu PAŃSKIEGO, 

by spożyć z rąk sługi Bożego [Grzego-

rza] CHLEB EUCHARYSTYCZNY, i gdy usły-

szała jego głos „CIAŁO PANA NASZEGO 

JEZUSA CHRYSTUSA”, zaczęła się śmiać… 

Widząc to kapłan Pański położył dłoń 

na jej ustach, i pragnąc uniknąć 

podania jej NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 

PAŃSKIEGO, odłożył KOMUNIKANTY na ołtarz… 

Po zakończeniu Mszy św. poprosił ową kobietę na rozmowę i zapytał, dla-

czego się śmiała, gdy powinna w powadze przyjąć EUCHARYSTIĘ. Na co od-

powiedziała: ‘bo ów chleb sama przygotowałam i upiekłam, a ty powie-

działeś, że to CIAŁO PAŃSKIE’… 

By więc jej rozbawienie powstrzymać pomodlił się krótko, a potem z sza-

cunkiem pokazał jej KOMUNIKANT, który uprzednio położył na ołtarzu. CHLEB 

krwawił. Wtedy zacytował jej z Ewangelii św. Jana »Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i 

nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie«J 6, 54 i »ten, 

kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie«J 6, 57. 

Razem z przebywającymi w kościele wiernymi poprowadził modlitwy z pro-

śbami o wiarę dla owej kobiety, po czym przystąpiła do stołu Pańskiego…” 

Dwa święte komunikanty CIAŁA CHRYSTUSA, z wyraźnie wyróżniającymi się 

czerwonymi, w kolorze KRWI, krzyżami przechowywane są do dziś w kla-

sztorze benedyktyńskim w Andechs, w Bawarii. Tradycja niesie, że są to 

właśnie jedne z HOSTII, które papież Grzegorz I Wielki miał używać w czasie 

opisywanej Mszy św. i które miały KRWAWIĆ. 

Zamek w Andechs istniał już pod koniec I Milennium. Wiadomo, że w 955 

św. Rasso, hrabia Dießen-Andechs, przywiózł z Rzymu oraz Ziemi Świętej, 

kilka relikwii do rodowego Andechs. Wśród nich była ponoć korona 

cierniowa, prześmiewcze berło, cząstki krzyża i szat CHRYSTUSA. Relikwie te 

zwano „Heiltums” - „Heiligen Schatzes” (pl. „Święta Arka”). 

Russo uznał, że na zamku w Andechs relikwie najlepiej będą chronione 

przed najazdami plemion węgierskich (jeszcze przed utworzeniem 

państwa węgierskiego). W XII w. owe relikwie uzupełnione zostały o trzy 

niezwykłe, konsekrowane HOSTIE. Dwie z nich to owe HOSTIE św. Grzegorza 

Wielkiego, natomiast trzecia to HOSTIA papieża św. Leona IX, nosząca 

na SOBIE również krwawy ślad, w kształcie monogramu CHRYSTUSA (IHS). 

Pierwsze udokumentowane pielgrzymki do Andechs odbyły się w 1128 

i trwały aż do 1246, gdy można rodzina Wittelsbach zdobyła zamek 

i go zniszczyła. Przetrwała tylko zamkowa kaplica. Relikwie zaginęły… 

Niebawem wymarła cała rodzina hrabiów z Andechs, a wraz z nią na pół-

torej stulecia zatarła się w pamięć o owych relikwiach. Aż do 1388… 

Według tradycji tego roku podczas odprawianej w ocalałej kaplicy zamku 

Andechs Mszy św. ktoś zauważył w murze szczelinę wyżłobioną przez my-

szy a w niej jakiś błysk. Szczelinę powiększono i odkryto zdobną skrzynię… 

Zdano sobie sprawę ze znaczenia odkrycia i z otwarciem skrzyni pocze-

kano na przybycie dwóch współrządzących Bawarią braci: Stefana III 

oraz Fryderyka Bawarskiego, z rodziny Wittelsbachów. Znaleziono w niej, 

owinięte w szatę św. Elżbiety z Turyngii (pochodzącej z rodziny hrabiów 

Andechs, siostrzenicy św. Jadwigi Śląskiej urodzonej w Andechs), 

podstawowe elementy po trochu już w owych latach legendarnej „Świętej 

Arki” z Andechs. Były wśród nich owe trzy konsekrowane HOSTIE, a także 

Złoty Krzyż Karola Wielkiego, który miał również stanowić część relikwii 

przywiezionych przez św. Rasso… 

Wtedy też rozpoczęła się – na miejscu dawnego 

zamku – budowa klasztoru, dziś benedyktyń-

skiego. Jego położenie sprawiło, iż zaczęto go 

nazywać Heiliger Berg (pl. Święta Góra)… 

W latach 1432/33 powstała specjalna mon-

strancja, dzieło rzemieślników z południowych 

Niemiec, w której do dziś przechowywane są 

święte HOSTIE. Andechs stało się ponownie 

celem wielu pielgrzymek… 

Mniej więcej w tym samym czasie HOSTIE z An-

dechs uzyskały zatwierdzenie Mikołaja kard. Ku-

zy (łac. Nicolaus Cusanus), jednego z najwy-

bitniejszych filozofów i naukowców XV w., który 

raczej nie był przychylny tego typu świadectwom 

i relikwiom… 

Klasztor w Andechs przetrwał wszelkie 

późniejsze burze historyczne, jakże krwawo 

doświadczające Bawarię: okres tzw. renesansu, reformację, wojnę 30-letnią, 

tzw. oświecenie i inwazję rewolucyjnych wojsk francuskich; aż do 1803, 

gdy decyzją cesarską rozwiązano wszelkie zakony… 

Budynki klasztorne sprzedano, w rękach państwa pozostawiając tylko 

samo sanktuarium (i budynek szpitalny). 

Ale już niebawem, bo w 1850, były król Bawarii, Ludwik I Wittelsbach, 

wykupił dawne budynki klasztorne i przywrócił je benedyktynom… 

I tak benedyktyni, strażnicy „Świętej Arki”, w tym NAJŚWIĘTSZYCH HOSTII 

św. Grzegorza I Wielkiego, przetrwali w Andechs do dnia dzisiejszego… 

il. 1: FERETRON Z WIERUNKIEM ŚW. GRZEGORZA I I ŚWIĘTYCH HOSTII: klasztor, Andechs; źródło: www.andechs.de 
il. 2: MONSTRANCJA ZE ŚWIĘTYMI HOSTIAMI: klasztor, Andechs; źródło: www.andechs.de 

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.andechs.de/kloster-andechs/kloster-andechs-geistliches-zentrum/die-andechser-wallfahrtskirche/der-innenraum-ein-rokokojuwel/die-seitenkapellen/heilige-kapelle-heiliger-schatz.html
http://www.andechs.de/kloster-andechs/kloster-andechs-geistliches-zentrum/die-andechser-wallfahrtskirche/der-innenraum-ein-rokokojuwel/die-seitenkapellen/heilige-kapelle-heiliger-schatz.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

