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Symbol wiary łączy „odpuszczenie grzechów” z wyznaniem wiary w Ducha Świętego. Istotnie, Chrystus Zmartwychwstały powierzył Apostołom władzę 

odpuszczania grzechów, kiedy udzielił im Ducha Świętego. [KKK, 984] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 
WNIEBOWSTAPIENIE, COLOMBE, Jan (ok. 1430, Bourges - 1493), 1485-89, w Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 

miniatura, Musée Condé, Chantilly; źródło: www.christusrex.org 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też 

po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czter-

dzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 

ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: »Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan 

chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym«. 

Zapytywali Go zebrani: „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 

wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) 

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba / Alleluja 

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 ŚW. 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 świę-

tych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących 

na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła 

w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 

i panowaniem, 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 napełnia 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 ŚW. MARKAMk 16, 15-20 

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. WINCENTY MATUSZEWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 3.III.1869. Był synem Józefa i Józefy, z domu Strużyńskiej. 

Święcenia kapłańskie przyjął 17.II.1895. Pracował 
w Widawie, Nieszawie, Częstochowie, Ostrowąsie. 
W 1909 został proboszczem w Moszczenicy. 

Odbudował parafię. Przy wydatnej pomocy niemie-
ckiego przemysłowca, ewangelika Tomasza Endera 
oraz dzięki ofiarności i pracy parafian, odnowił kościół, 
plebanię, cmentarz, dom ludowy i ochronkę… 

W 1918 został przeniesiony na parafię pw. Opieki Matki 
Bożej w Osięcinach. Pozostał tam już do końca życia. 

Potrafił kazaniami rozbudzać ducha wiary. Wiele czasu 
poświęcał najuboższym, eg. dzieciom kupował buty 
do I Komunii. Prowadził Stowarzyszenie Młodzieży 
Katolickiej. Był honorowym Prezesem Straży 
Ogniowej i członkiem Rady Gminy… 

Szanowali go parafianie, miejscowi Żydzi i auto-
chtoniczni Niemcy… 

W 1939 został wyróżniony godnością honorowego kanonika kolegiaty. 

Zaraz po najeździe niemieckim na Rzeczpospolitą 1.IX.1939 został aresztowany 
ale go wypuszczono. Uniknął losu 8 kapłanów z okolicznych parafii, rozstrzela-
nych przez Niemców z 31.X na 1.XI.1939 w pobliskim Piotrkowie Kujawskim… 

Ujawniły się wtedy z mocą jego niezwykłe cechy: odwaga, niepospolita siła 
charakteru, wysoka kultura. W warunkach potęgującej się nienawiści do okupanta, 
potrafił jednak stanąć w obronie parafianina – Niemca - ratując mu życie… 

W v.1940 ostrzeżono go, że komendant policji, niejaki Jan Pichler, i komisaryczny 
burmistrz, niejaki Ernest Daub, postanowili go aresztować. Miał odpowiedzieć: 
„Ja was, dzieci, nie opuszczę”… 

23.V.1940, w Boże Ciało, Wincenty prowadził procesję eucharystyczną. Potem 
do późnych godzin nocnych pozostawał na modlitwie. Po północy do drzwi zaczęli 
walić Niemcy. Świadkowie widzieli, że proboszcz został czymś uderzony w głowę, 
oraz że wikariusz zasłaniał go sobą. Wtedy i on został uderzony. 

W Witowie (ok. 5-6 km od Osięcina) wyrzucono obu z samochodu. Daub i Pichler 
zamordowali ich następnie strzałami z pistoletu… 

Rankiem 24.V odkryto zwłoki, a obok brewiarz Wincentego z tkwiącą w nim kulą… 

27.v obu męczenników pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu w Osię-
cinach. Ku powszechnemu zaskoczeniu, sprawcy po trzech dniach zostali 
aresztowani i wyrokiem sądu w Inowrocławiu skazani na karę więzienia. 

Odbywali ją prawdopodobnie więzieniu w Rawiczu skąd, po rozpoczęciu wojny 
niemiecko-rosyjskiej w VI.1941, zostali wysłani na front wschodni… 

Grób księży męczenników stał się miejscem pielgrzymek, a w 1988 męczennicy 
z Osięcin otrzymali tytuł: Męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej. 

13.vi.1999 Jan Paweł II zaliczył obu kapłanów do grona błogosławionych wśród 
108 polskich męczenników II wojny światowej. (uroczystość 24 maja) 

il. BŁ. WINCENTY MATUSZEWSKI;, tablica, Podwyższenia Krzyża Świętego, Moszczenica źr: parafia.moszczenica.eu 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.christusrex.org/www2/berry/f184r.html
http://www.parafia.moszczenica.eu/BlWincenty.aspx
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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! 
 23.V (środa): Spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania o 19:00. 
 27.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI 
 Koniec okresu Wielkanocnego. 
 Siostry od Aniołów zapraszają! na festyn „Zadomowiony 

Anioł”, o 13:00, w amfiteatrze w Konstancinie. Szczegóły: 
http://www.siostryodaniolow.pl 

 2.VI (sobota): O 10:00 ks. diakon Krystian STRYCHARSKI, 

który od października ubiegłego roku odbywa w naszej parafii 
praktyki diakońskie przyjmie w archikatedrze św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie święcenia kapłańskie. 
Ks. Krystian swoją Mszę św. prymicyjną odprawi w naszej 
parafii 10.VI (niedziela) o 12:00. 
Wszystkich Parafian zachęcamy do modlitwy w intencji 
ks. diakona i zapraszamy na jego święcenia i prymicje! 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 27.V, na sumie. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Dzieci, które 13.V.2012 r. przystąpiły do I Komunii Świętej: 

1. BOGDAN Daniel 2. BOROWSKI Szymon Adam 

3. GILIŃSKI Łukasz 4. GNIADEK Wiktoria Anna 

5. GROMADZKI Mateusz 6. JAKUBCZYK Zuzanna 

7. KAPUSTA Rafał 8. KĄKOL Grzegorz 

9. KIDA Antoni Aleksander 10. KORNASZEWSKA Aleksandra 

11. KOSTANIAK Wiktoria 12. KOŻUCHOWSKI Grzegorz 

13. KRÓLAK Mateusz 14. KUBSIK Patryk Bartosz 

15. KWIATKOWSKI Tymoteusz 16. LASKOWSKA Natalia 

17. ŁOJEWSKA Agata 18. MIKIELSKA Zuzanna 

19. MIRKOWSKI Łukasz 20. MYSZYŃSKI Jan Aleksander 

21. OSIADACZ Żaneta 22. PIĘTA Jan 

23. PINDELSKI Arkadiusz 24. RETMAŃSKA Karina 

25. SKOWRON-RODRIGEZ Carmen 26. STACHÓRSKA Martyna 

27. STEFANOWICZ Julia 28. SZAWARA Adriana 

29. WALENCIK Roksana 30. WENCŁAWIAK Kacper 

31. WITCZAK Patryk 32. ZAKRZEWSKI Bartosz 

33. ŻUBER Cezary Paweł 34. ŻURAWSKI Maciej 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Kamil Wojciech KOWALSKI, kawaler z parafii Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie i Marta Małgo-
rzata KWIATKOWSKA, panna z par. tutejszej 

Zapowiedź I: Grzegorz Paweł MOTYKA, kawaler z parafii bł. Władysława 

z Gielniowa w Warszawie, i Anna Wanda MILLER, panna z par. tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

21.V 
(poniedziałek) 

730 † Wandy SZEWCZYK 

1800 † Ewy MATYJASIAK 

22.V 
(wtorek) 

730 † Lucjana, w 18 rocznicę śmierci, i Ireny MOSKALEWICZÓW 

1800 † Ewy MATYJASIAK 

23.V 
(środa) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 8 rocznicę śmierci, 

Elżbiety, Tadeusza, Mariana i Mateusza KORYTKÓW 

24.V 
(czwartek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 † Urszuli LACH, w rocznicę śmierci 

25.V 
(piątek) 

730 † Ewy MATYJASIAK 

1800 
† Danuty RYBACKIEJ, Marceli i Wacława RYBACKICH, 

Marianny NIESTĘPSKIEJ 

26.V 
(sobota) 

730 † Elżbiety HELAK (z domu Sendera), Henryka HELAKA 

1800  

27.V 
(niedziela) 

845 
† Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

† Jerzego MUCHY 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW, 

Janiny i Leona SZYMBORSKICH 

1800 † Stanisława PINDELSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ: SŁOWACKIE LOURDES W TURZOVCE 
Turzovka to niewielke miasteczko na Słowacji, w kraju żylińskim, u stóp 

dwóch pasm górskich: Beskidów oraz Jaworników. 

1.VI.1958 ok. 9:00 42-letni drwal i leśnik, ojciec czworga dzieci, Mateusz 

Lašut, zatrzymał się przed figurką MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w ma-

lutkiej kapliczce zwanej „U Obrozku”, wiszącej na sośnie, na szczycie 

wzniesienia Živčaková. Gdy uklęknął doświadczył niezwykłego błysku 

światła. Zakręciło się mu w głowie, drzewa otaczającego lasu zniknęły, 

i zobaczył piękny, otaczający sosnę ogród różany, ogrodzony białym 

płotem. W samym środku, przy sośnie, biło żródło oślepiającego światła, 

a nad nim, na chmurze, ok. 3.5 metra nad ziemią, widoczna była niezwykłej 

wysokości postać PIĘKNEJ PANI… 

Ubrana w śnieżno białą suknię, opasaną niebieskim pasem, dłonie miała 

złożone. Z JEJ lewej ręki zwisał różaniec o złotych i białych paciorkach… 

PANI poprosiła o naprawienie trzech sztachet 

w płocie, co Mateusz uczynił, a potem potrząsnęła 

paciorkami różańca zawstydzając leśnika – ani 

nie miał różańca ani nawet nie znał tej modlitwy… 

DZIEWICA wskazała na sosnę: Mateusz zobaczył 

tablicę z odwzorowaną mapą, na której kraje 

górzyste i wyżynne oznaczone były na zielono, 

natomiast kraje nizinne i równinne – na żółto. 

Mapa zaczęła się zmieniać - żółty kolor powoli 

wypierał zielony. jakby Zło triumfowało… 

I wtedy pojawił się napis: „Pokutujcie!” 

Następnie ziemię ogarnęła pożoga. Mateusz 

usłyszał przesłanie: „Jeśli się nie nawrócicie 

przyjdzie czas kary”… 

Następnie leśnik ujrzał niebo zstępujące na ziemię i w nim NASZEGO 

ZBAWICIELA w Chwale na tle krzyża. Z serca JEZUSOWEGO emanowały 

trzy strzały światła, z których jedna, środkowa, przebiła Mateusza. Leśnik 

upadł na ziemię. Gdy doszedł do siebie MATKA BOŻA zniknęła, ale zostawiła 

na trawie różaniec. Było południe. Widzenie trwało trzy godziny… 

MATKA BOŻA miała się jeszcze sześć razy ukazać Mateuszowi. Za każdym 

razem przekaz miał być inny. Ukazała straszliwy stan grzechów ludzkości; 

wizję kary, jaka spadnie na świat, jeżeli ludzkość nie powróci do BOGA; 

znaczenie modlitwy, zdolnej wstrzymać BOŻĄ rękę sprawiedliwości, o ile 

pochodzi z serca a nie jest owocem intelektu… 

Informacje o widzeniach zaczęły się szerzyć. 8.IX.1958, w święto Narodzin 

NIEPOKALANEJ, Mateusz powrócił na miejsce objawień. Po modlitwach 

powiedział zgromadzonym: „Za trzy dni was opuszczę”. I rzeczywiście, trzy 

dni później u drzwi pojawiła się czechosłowacka komunistyczna służba 

bezpieczeństwa. Został aresztowany… Z szyi Mateusza niewytłumaczalnie 

zniknął wtedy różaniec otrzymany od MADONNY… 

Odbyło się kilka rozpraw. Mateusza uznano za niepoczytalnego i zam-

knięto w zakładzie psychiatrycznym Bytča w kraju żylińskim. 

Sosnę na miejscu objawienia ścięto. Zamknięto dostęp pojazdów do wzgó-

rza, ale nie powstrzymało to spontanicznie szerzącego się kultu. Ludzie 

po prostu szli pieszo. Pozostawiali za sobą krzyże, figurki MATKI BOŻEJ i 

stawiali niewielkie kapliczki… Z drzewa ściętej sosny wykonano krzyż, 

który postawiono na miejscu, gdzie uprzednio rosło drzewo… 

Komunaziści reagowali. W samym 1958 aż 36 razy rozbijali ołtarzyki, 

niszczyli figurki, kradli krzyże i świece zostawiane na zboczu góry. 

Ale wierni ciągle przychodzili… 

Po 10 miesiącach Mateusza zwolniono go. Stracił pracę, wszelkie prawa 

i przywileje. Ale rok później znów go aresztowano i skazano na 14 miesię-

cy w szpitalu Bytčy. Po raz trzeci aresztowany został w 1961 i umieszczony 

w szpitalu psychiatrycznym w czeskich Kosmonosach. Tam „leczono” go 

terapią elektroszokową, szpikowano lekami psychotropowymi, aplikowano 

chemiczne „leki”, po których wypadły mu wszystkie zęby i omal nie stracił 

wzroku, nieustannie przesłuchiwano, grożono. Zeznań jednak nie zmienił… 

A na wzgórzu Živčaková dalej działy się rzeczy niezwykłe. Cudownie wybiło 

siedem źródełek. Inne osoby zaczęły twierdzić, że objawiła się im MATKA 

BOŻA – znanych jest co najmniej sześć takich przypadków (niektóre 

grupowe). Turzovkę zaczęto nazywać Słowackim Lourdes… 

W latach 1980-tych praski kardynał Franciszek Tomášek, opowiadał, 

że Jan Paweł II witał go zawsze w Rzymie pytaniem: „Jak tam w Turzo-

vce?”, a zaraz potem: „Czy przywiozłeś mi wodę z Turzovki?” 

Słowacka Lourdes przyczyniła się do przetrwania wiary w narodzie 

słowackim podczas komunazistowskiej dyktatury lat 1945-89. W 1993 

na miejscu objawień powstała pierwsza tymczasowa świątynia… 

Michał Lašut zmarł w 2010. Na miejscu objawień trwa budowa nowego 

sanktuarium, która ma zostać ukończona w 2015… 

il.: MATKA BOŻA Z TURZOVCE; źródło: turzovka-zjavenie.blogspot.com 

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.siostryodaniolow.pl/
turzovka-zjavenie.blogspot.com/2010/10/turzovka-slovensky-lurd.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

