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Dzięki cnocie miłości miłujemy Boga nade wszystko i naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jest ona „więzią doskonałości”Kol 3,14 

i formą wszystkich cnót. [KKK, 1844] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ŚW. PIOTR I CENTURION KORNELIUSZ: CAVALLINO, Bernard (1616, Neapol - ok. 1656, Neapol), lata 1640-te, olejny na płótnie, 

102×127 cm, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rzym; źródło: www.wga.hu 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg 

i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem 

człowiekiem”. 

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 

na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 

i postępuje sprawiedliwie”. 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, 

którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, 

którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także 

na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?”. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. 

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie / Alleluja 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił 

swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 4, 7-10 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 

kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, 

bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał 

Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam 

nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

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 ŚW. JANAJ 15, 9-17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 

w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich. 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 

ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 

co usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STANISŁAW KUBSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 13.VIII.1876 we wsi Książ. Był synem 
kujawskich rolników, Michała i Franciszki. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 25.XI.1900 z rąk 
gnieźnieńskiego bpa Antoniego Andrzejewicza. 

Był wikariuszem w Śremie i proboszczem w Gnie-
źnie. W czasie powstania wielkopolskiego (1918-19) 
był członkiem Miejskiej Rady Ludowej w Gnie-
źnie… Służył jako kapelan wojska polskiego… 

W 1923 został proboszczem parafii pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocła-
wiu. Doprowadził do odnowy starego kościóła 
pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny (dziś bazylika 
mniejsza). Wyremontował kościół parafialny… 

Prowadził duszpasterstwo dzieci, młodzieży, zwła-
szcza ubogiej inteligencji, robotników i rzemieślników. 
Stał się cenioną w mieście osobistością. Rozwijał działania 
charytatywne. Wiele czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu… 

Po napaści niemieckiej już 8.IX.1939 został aresztowany. Przez miasto popędzono 
go z uniesionymi nad głową rękoma. Pierwszą noc spędził klęcząc na dziedzińcu 
koszarowym… 

Jeszcze w 1939 wywieziono go do obozu Buchenwald. Tam pracował, dręczony 
i torturowany, w kamieniołomach. Wyczerpany w czasie pracy złamał rękę… 

Wysłano go wtedy do Dachau. Odtąd stał się numerem 21878 (lub 20678). 

„Spotykamy się w obozowym getcie dla zarażonych świerzbem. Jest na bosaka, 
na śniegu przy 12-stopniowym mrozie. Spotykamy się wzrokiem. Pogodnie mnie 
pozdrawia: ‘Laudetur Jezus Christus. Witaj! Ty także tu? Będzie nam raźniej’. 
Dzielimy się posłaniem, jakie stanowi mały zagnojony siennik. Na jego wy-
chudzonym ciele nie ma zdrowego miejsca…” – wspominał ks. St. Gałecki… 

Zapamiętano go, jak na barłogu odmawiał różaniec, trzymając w ręku kawałek 
sznurka z zaplecionymi supłami… 

Pod koniec kwietnia 1942 uznano go za niezdolnego do pracy. Był pogodzony, 
choć przyznawał się, że trochę się boi. Wywieziono go 18.V.1942 transportem 
inwalidów do Hartheim. Tam został w komorze gazowej zamordowany. 

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 18 maja) 

il. BŁ. STANISŁAW KUBSKI; źródło: www.zwiastowanie.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cavallio/centurio.html
http://www.zwiastowanie.pl/blogoslawieni2.html
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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! 
 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. 
 27.V (niedziela): Siostry od Aniołów zapraszają! na festyn 

„Zadomowiony Anioł”, o 13:00, w amfiteatrze w Konstancinie. 
 W zakrystii można nabyć płytę CD, jako cegiełkę na budowę 

kościoła w Surgucie na Syberii. 
 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 odeszła z naszego grona: 

śp. Antonina BOROWSKA  28.IV.2012 l. 94 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

14.V 
(poniedziałek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Marii, Stanisława, Andrzeja, Lidii i Witolda TOMASZEWSKICH 

15.V 
(wtorek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i KARASZKIEWICZÓW 

16.V 
(środa) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Anny WALICKIEJ, w 13 rocznicę śmierci 

17.V 
(czwartek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Heleny, Lucyny, Andrzeja i Feliksa MENTLAKÓW 

18.V 
(piątek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Stanisława, Krzysztofa i Stefana WINIARKÓW, 

Zofii i Aleksandra NOWACKICH, 

Stanisławy BIERNACKIEJ 

19.V 
(sobota) 

730 † Wandy SZEWCZYK 

1800 

Nowenna i Msza św. zbiorowa do MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

† Ewy MATYJASIAK 

† Marianny i Józefa KORDUSÓW 

† Mariana, Franciszka i Franciszki BUCZKÓW, 

Zofii KLEBAŃSKIEJ, 

Stefana i Janiny OKLEJÓW 

20.V 
(niedziela) 

845 † Zofii RAWSKIEJ 

1030 

† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH, 

o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, z racji 18 urodzin 

1200 † Zenona MICHALAKA 

1800 
† Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 7 rocznicę śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ: NASZA PANI WSPOMOŻYCIELKA Z PALERMO 
W pierwszej połowie XI w. lombardzcy 

(płn. Włochy) książęta wynajęli normańskich 

rycerzy – potomków Wikingów – do walk 

z ciągle mającym na półwyspie apeniń-

skim potężne wpływy cesarstwem bizantyj-

skim. Normanowie podjęli walkę na połu-

dniu półwyspu, powoli poszerzając swe wła-

danie. 

Wśród nich wyróżnił się Robert Guiscard, 

który wkrótce objął przywództwo i unie-

zależnił się od lombardzkich protektorów. 

Powstawało nowe normańskie państwo 

południowych Włoch… 

W 1061 Normanowie zdecydowali się 

na zaatakowanie Sycylii, od dwóch wieków 

pozostającej w rękach muzułmańskich Saracenów. Zadania podjął się 

młodszy brat Roberta, Roger I de Hauteville. 

Walki trwały wiele lat. Normanowie nie dys-

ponowali odpowiednimi siłami – niekiedy Roger 

wyruszał na kolejną wyprawę z grupą zaledwie 

100 rycerzy. Ale ludność chrześcijańska wyspy 

przyjmowała ich z otwartymi ramionami, a ry-

cerze potrafili wykorzystać niesnaski pomiędzy 

trzema emirami rządzącymi Sycylią. 

W 1061 zdobyli Mesynę. Trzy lata później Roger 

podjął pierwszą próbę zdobycia Palermo… 

Normanie otoczyli miasto, ale nie potrafili go 

zdobyć. Oblężenie trwało już dość długo, gdy 

do problemów dołączył się kolejny – zaraza, 

roznoszona przez panoszące się trujące pająki… 

Nie pomagały żadne lekarstwa. Wtedy Roger 

poprosił towarzyszących mu kapłanów o roz-

poczęcie modlitw do MADONNY… 

W ich trakcie miał mieć widzenie MATKI BOŻEJ. 

Objawić się mu miała i polecić rozpalić wielkie 

ogniska między obozem a miastem. 

Tak też uczyniono. I – niespodziewanie dla 

wszystkich - zaraza miała się skończyć… 

Tego 1064 roku nie udało się zdobyć Palermo 

i Roger musiał się wycofać. Miasto z rąk 

Saraceńskich odbił osiem lat później. 

Gdy w 1072 wjechał w bramy miasta wystawił MADONNIE – w miejscu 

widzenia - specjalną kaplicę z napisem „MATCE BOGA I MIŁOSIERDZIA”. 

Kaplicę poświęcono pw. NASZEJ PANI WSPOMOŻYCIELKI – wł. MADONNA DEI 

RIMEDI). 

Sycylia ostatecznie zdobyta została w 1091 (rok wcześniej Roger zdobył 

Maltę). Powstało późniejsze królestwo sycylijskie… 

W XVI stuleciu Sycylia przeszła w ręce królestwa Hiszpanii. W 1609 wice-

królem Sycylii był Jan Ferdynand Pacheco. Postanowił on sprowadzić 

o. Dominika od Jezusa, znanego sobie mnicha, karmelitę bosego. 

Uczynił tak, pragnąc wyprosić łaski u BOGA, bowiem jego syn został wzięty 

w jasyr przez Turków i, co gorzej, przeszedł na islam. Karmelitom nadał 

tereny, gdzie od wielu stuleci znajdowała się podupadająca wówczas 

kaplica NASZEJ PANI WSPOMOŻYCIELKI… 

W latach 1610-11 w miejscu dawnej kaplicy powstał konwent 

karmelitański. Następnie wybudowany został kościół poświęcony w 1625 

MATCE BOŻEJ WSPOMOŻYCIELCE… Nie obyło się bez problemów, bowiem 

kolejny wice-król Sycylii, Piotr Téllez-Girón, 3ci hrabia Osuny, postanowił 

zamknąć klasztor i wypędzić mnichów. Uzasadnienie jak zawsze się 

znalazło – konieczność wojskowa, obrona Palermo, etc. Ale wtedy objawić 

mu się miała MATKA BOŻA mówiąc „Dlaczego prześladujesz me dzieci 

i wyrzucasz je z miejsca MNIE poświęconego? Czy przeszkadzam ci 

w obronie twego pałacu i miasta przed nieprzyjaciółmi?” 

Karmelici bosi przetrwali w Palermo do 1860, gdy Włochy ogarnęła 

masońska rewolucja pod przywództwen Garibaldiego. Powstało państwo 

włoskie – zjednoczone po raz pierwszy od czasów rzymskich! – i na-

tychmiast mocą jednego z pierwszych rozporządzeń rozwiązało zakony… 

Mnisi zostali wyrzuceni z budynków klasztornych. Zagrabiono stare obrazy, 

rozebrano ołtarze, skradziono meble… Zbeszczeszczono dziedzictwo 

wieków, mury, w których od 250 lat karmelici oddawali BOGU cześć, gdzie 

od prawie 800 lat królowała PANI SYCYLII. W kościele zerwano nawet 

podłogi. Cenne figurki czterech Ewangelistów wyrwano i wrzucono do pi-

wnic. Konwent przekształcono w magazyn i stajnię… 

Trzeba było dwóch wojen światowych by w 1948 do Palermo wrócili 

karmelici bosi. W 1949 odnowiony kościół NASZEJ PANI WSPOMOŻYCIELKI 

został ponownie poświęcony… 

Przyczynił się do tego szczególnie Ernest kard. Ruffini, arcybiskup 

Palermo. W 1950 podarował konwentowi i kościołowi statuetkę MADONNY, 

powstałą w XVI w. w szkole Antoniego Gagini, ze znanej sycylijskiej rodziny 

rzeźbiarzy, która do tej pory stała na dziedzińcu pałacu arcybiskupiego 

w Palermo (znalazła się tam po zniszczeniu kościoła, gdzie uprzednio 

przebywała, bombardowaniami podczas II wojny światowej). Już 6.VII.1951 

MADONNĘ WSPOMOŻYCIELKĘ – NASZĄ PANIĄ DOBREGO ZDROWIA - kard. Ruffini 

koronował, srebrnym diademem, a dwa lata później ogłosił kościół 

karmelitański diecezjalnym centrum maryjnym. 

Po śmierci kard. Ruffini został w 1967 pochowany w założonym 

przez siebie sanktuarium, w kaplicy u stóp swojej PANI… 

il.: WIZJA ROGERA NORMANA: mozaika, 1964; źródło: www.carmelitaniscalzidipalermo.com 
il.: MATKA BOŻA WSPOMOŻYCIELKA: sanktuarium, Palermo; źródło: www.wherewewalked.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.carmelitaniscalzidipalermo.com/la-storia-del-santuario.html
http://www.wherewewalked.info/feasts/02-February/02-26.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

