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Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi. [KKK, 780] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
UWOLNIENIE ŚW. PAWŁA I ŚW. BARNABY: HALLÉ, Klaudiusz-Gwidon (1652, Paryż –1736, Paryż), fragm., olejny na płótnie, 

Musee Carnavalet, Paryż; źródło: www.lessing-photo.com 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 9, 26-31 

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowie-

dział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, 

i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał 

z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się 

o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się 

i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab. (R.: por. 26a) 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu / Alleluja 

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: 

„Serca wasze niech żyją na wieki”. 

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, 

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 

przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. 

A moja dusza będzie żyła dla Niego, 

potomstwo moje Jemu będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o Panu opowie, 

a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 18-24 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 

Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim 

nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy 

od naszego serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, 

i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy 

Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 

Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, 

Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 

poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15, 4. 5b Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 1-8 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 

który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, 

a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl 

nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, 

tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, 

a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, 

a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KAZIMIERZ GOSTYŃSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 8.IV.1884 w Warszawie. Ojciec był 
powstańcem styczniowym, znanym przemy-
słowcem i jednym z założycieli Politechniki 
Warszawskiej. Matka zajmowała się domem… 

Po gimnazjum wstąpił do Seminarium w Lublinie. 
14.VI.1908 otrzymał święcenia kapłańskie. 

Pracował jako prefekt i nauczyciel łaciny w szko-
łach lubelskich. W 1915 powołał 8-klasową 
Szkołę Realną im. Jana Zamoyskiego. Został 
jej pierwszym dyrektorem. Na działalność 
przeznaczył fundusze uzyskane ze sprzedaży 
nieruchomości po rodzicach… 

Ufundował stypendium dla maturzystów 
pragnących poświęcić się zawodowi nauczy-
cielskiemu. „Wiele zawdzięczają mu uczniowie, 
wiele zawdzięcza gimnazjum, które z takim 
uporem i niebywałą energią rozbudowywał”- 
wspominał jeden z absolwentów. 13 z nich w la-
tach 1918-20 zginęło w walkach o Niepodległą… 

Był współzałożycielem harcerstwa i prezesem 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Lublinie… 

W 1922 otrzymał godność szambelana papieskiego, a w 1925 został mianowany 
kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Lubelskiej. 

W 1933 został dyrektorem Gimnazjum Biskupiego, a dwa lata później rektorem 
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie… 

Po rozbiorze Polski w ix.1939, przez Rosjan i Niemców, w narodowe Święto 
Niepodległości 11.XI.1939, odprawił Mszę św. za Ojczyznę. Wygłosił homilię 
krytykującą postępowanie niemieckiego okupanta… 

Przestrzegany przed aresztowaniem pozostał z parafianami i 11.I.1940 Niemcy 
uwięzili go na Zamku Lubelskim. Po pół roku przewieziono go do Sachsenhausen, 
a następnie do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. 

Był torturowany. Mawiał jednakże: „Jeżeli Chrystus cierpiał, także my, za Jego 
przykładem, powinniśmy przyjąć cierpienia”. W 1942 był już totalnie wyczerpany… 

„Cechował Go zawsze wielki hart ducha. […] W końcu kwietnia 1942 […] po apelu 
wieczornym zawiadomiono mnie, że ktoś czeka na mnie przed blokiem. Był to 
ksiądz Gostyński. Wyglądał stosunkowo dobrze. Rozpytywał o rodzinę, o ko-
respondencję z krajem. W końcu powiedział, że przyszedł się pożegnać, 
gdyż jutro wyjeżdża z transportem inwalidów. Widząc moje przerażenie, dodał: 
‘Wolałbym umrzeć w kraju. Ale jestem człowiekiem wierzącym, i skoro Bóg 
tak chce, niech się dzieje Jego wola’. Nie mogłem wymówić słowa, wzruszenie 
dławiło mi gardło. Uścisnął mnie i odszedł - na zawsze”

R. Fuglewicz
. 

Skazańców wywieziono do zamku Hertheim, miejsca realizacji programu 
eutanazji, obozu zagłady. Tam 6.V.1942 został zamordowany w komorze gazowej. 

Ciało spalono w piecu krematoryjnym… 

W 13.VI.1999 w Warszawie Jan Paweł II beatyfikował go w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 6 maja) 

il. BŁ. KAZIMIERZ GOSTYŃSKI; źródło: pklo.lublin.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=401120+2+&cr=32&cl=1
http://pklo.lublin.pl/o-szkole/patron-szkoly/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

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

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 6.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Na Mszy św. o 10:30 rocznica Pierwszej Komunii świętej 
 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 

spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 9.V (środa): Spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania o 19:00. 
 12.V (sobota): WYPOMINKI o 16:45. Po nich NABOŻEŃSTWO MAJO-

WE. O 18:00 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 13.V (niedziela): 

 O 10:30 uroczystość I KOMUNII ŚW. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych w dniach 

14-18.V (poniedziałek-piątek) o 18:00. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 27.V, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.V w kancelarii. Przygotowanie przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych 20.V po sumie, w kościele. 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

28.IV Kamil Jakub SIBILSKI i Marta GUTOWSKA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Piotr KAMIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Marta 

GRABALSKA, panna z parafii św. Rodziny w Jaktorowie 

Zapowiedź II: Przemysław MOLIK, kawaler, i Karolina Marianna 

WILCZYŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Rafał MUCHA, kawaler z parafii tutejszej, i Magdalena 

BAŁUT, panna z parafii św. Rocha w Jasieńcu 

Zapowiedź I: Błażej CZWARNOK, kawaler, i Ewa Marta 

WIECHOWSKA, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Jan BŁAŻEJEWSKI  25.IV.2012 l. 73 
śp. Wanda SZEWCZYK  24.IV.2012 l. 82 
śp. Irena MIERZEJEWSKA  13.IV.2012 l. 78 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.V 
(poniedziałek) 

730 W pewnej intencji 

1800 
† Stanisława i Władysławy WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK, Janiny i Jerzego WĘCŁAWIAKÓW 

8.V 
(wtorek) 

730 † Stanisława GOSŁAWSKIEGO 

1800 † Stanisława i Piotra SZMUKSTÓW 

9.V 
(środa) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Stanisława OSUCHA, i jego rodziców 

10.V 
(czwartek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, 

Franciszka i Eugeniusza ZAWADZANKO 

11.V 
(piątek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Stanisława, Marianny, 

Zygmunta i Stanisławy KNYZIAKÓW 

12.V 
(sobota) 

730 † Franciszki, Stanisława i Jana GRZYWACZÓW 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.V 
(niedziela) 

845 

† Władysławy BOROWSKIEJ, 

Józefa KALOTY i Jana ZALEWSKIEGO 

† Ewy MATYJASIAK 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 
† Stanisława i Zofii 

† Zofii LAWENDOWSKIEJ 

1800 
† Jana ZAWADZANKO, Wiesława BIERNACKIEGO, 

Franciszki i Stanisława KORNASZEWSKICH 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ: UZDROWIENIE W FILIPOWIE 
W Filipowowie, wiosce w północnej Bohemii (Czechy), dziś stanowiącej 

część miasta Jiříkov, w 1835 urodziła się, jako drugie dziecko, Magdalena 

Kade. Niemiecko-języczna rodzina mieszkała w drewnianej chacie i upra-

wiała niewielkie poletko. Matka dorabiała jako prządka. 

Ojciec Magdaleny umarł, gdy miała 13 lat. 

W wieku 19 lat ciężko zachorowała. Dostała zapalenia płuc i opłucnej, 

a później zapalenia opon mózgowych. Odtąd wymagała ciągłej opieki. 

W 1861 zmarła jej matka. Odtąd opiekował się nią brat, Józef, jego żona 

Cecylia z pięciorgiem dzieci. 

W XII.1865 Magdalena była umierająca. Na ciele pojawiły się otwarte rany, 

nawet mówienie sprawiało cierpienie. Dwóch lekarzy stwierdziło stan 

agonalny. Lokalny proboszcz, ks. Franciszek Stork, udzielił sakramentu 

Namaszczenia Chorych. 

13.I.1866 leżała w łóżku. Nie mogła spać. Tej nocy towarzyszyła jej 

opiekunka, Weronika Kindermann, ale, po modlitwie, zasnęła. 

Chora spoglądała na wiszący na ścianie wizerunek MATKI BOŻEJ BOLESNEJ… 

O 4:00 nad ranem cierpiąca szarpnęła nagle rękę śpiącej Weroniki 

i zawołała: „Spójrz na ten blask! Patrz, jaka piękna!”. Opiekunka przetarła 

oczy, zdziwiona spojrzała na obraz i … nic nie zauważyła. 

Ale po paru chwilach Magdalena wstała nagle z łóżka i … stwierdziła, 

że nic jej nie dolega! Obudzonym domownikom opowiedziała, że: 

Objawić się jej miała PANI W BIAŁEJ SZACIE, ze złotą tiarą we włosach. 

Magdalena zrozumiała, że nawiedziła ją MATKA BOŻA. Zaczęła się modlić 

słowami MARYI: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, 

moim Zbawcy”Łk 1, 46-7. 

Wówczas ŚWIETLISTA PANI powiedzieć miała tylko jedno zdanie: „Moja 

córko, jesteś już zdrowa” (niem. „Mein Kind von jetzt an heilt's”)… 

I zniknęła… 

Magdalena zdjęła pokrywające ciało bandaże – była zdrowa… 

Powiadomiono proboszcza. Chata rodziny Kade stała się szybko miejscem 

pielgrzymek. W pokoju Magdaleny urządzono prowizoryczną kaplicę… 

Pytana o objawienia miała mówić: „Tej nocy widziałam DZIEWICĘ MARYJĘ, 

która powiedziała mi, że będę zdrowa. I jestem zdrowa. Tylko tyle”… 

Powołano specjalną komisję biskupią, która już 7.III.1866 przeprowadziła 

badania domniemanego objawienia MATKI BOŻEJ. Uleczenie Magdaleny 

Kade uznano za niewytłumaczalne w świetle dostępnej wiedzy… 

W I.1867, w rok po wydarzeniu, do domu rodziny Kade przyniesiono 

sparaliżowaną, z pokręconymi nogami, niejaką Magdalenę Langhans, 

z Jiříkova. Połóżono ją na łóżku, gdzie leżała Magdalena Kade. I stał się 

kolejny cud – dziewczyna, która 11 lat nie chodziła, wstała… 

W latach 1870-1885, m.in. na polach 

należących do rodziny Kade, wybudowa-

no nowy, neo-romański kościół. Na jego 

budowę łożyli pielgrzymi, wsparł ją też 

sam cesarz Austro-Węgier Franciszek 

Józef I. Kościół przejęli potem redem-

ptoryści, którzy obok w 1884 rozpoczęli 

budowę swego konwentu… 

W 1885 kościół został uznany przez 

Leona XIII jako sanktuarium maryjne 

i poświęcony MATCE BOŻEJ WSPOMOŻY-

CIELCE CHRZEŚCIAN. Umieszczono w nim, 

w miejscu objawienia, nadnaturalnej 

wielkości, wykonaną w marmurze 

Carrara, figurkę DZIEWICY MARYI z wizji 

Magdaleny. Ufundowała ją polska 

hrabianka Raczyńska… 

Ks. Storch przez 20 lat publikował opisy 

uzdrowień i łask otrzymywanych 

za przyczyną DZIEWICY Z FILIPOWA. 

Magdalena Kade przez lata posługiwała 

w domu starców w Jiříkovie. Zmarła 

10.XII.1905 w Filipowie. Przed śmiercią sprzedała wszystko co posiadała, 

przeznaczając fundusze na utrzymanie sanktuarium. Jej ciało początkowo 

pochowano na cmentarzu w Jiříkovie, by w 1925 przenieść je do nowego 

cmentarza w Filipowie. Z okazji tego przeniesienia papież Pius XI podniósł 

kościół do godności bazyliki mniejszej… 

W 1991 szczątki Magdaleny Kade po raz kolejny przeniesiono, tym razem 

do grobowca w sanktuarium, w pobliżu wejścia, po uprzednim 

przebadaniu przez znanego czeskiego antropologa, prof. Emanuela Vlčka. 

Bazylika do dziś pozostaje celem wielu pielgrzymek w Czechach… 

il.: PANI Z FILIPOWA: bazylika, Filipow; źr.: www.jirikov.info 

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.jirikov.info/ces/zazrak/popis.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

