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Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi. [KKK, 747] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 
PIĘĆDZIESIĄTNICA, DUCCIO di Buoninsegna (ok. 1255, Siena - 1319, Siena), 1308-11, tempera na desce, 37.5×42.5 cm, 

Museo dell'Opera del Duomo, Siena; źródło: www.wga.hu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 1-11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się 

im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 

nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język 

ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 

Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części 

Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach 

wielkie dzieła Boże”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię / Alleluja 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 

ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki, 

niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, 

będę radował się w Panu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem 

jest Jezus”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch 

dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, 

tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 

ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-

wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 

SEKWENCJA 
Przybądź, Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Przyjdź, Duchu Święty, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, 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 odpu-

szczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁADYSŁAW DEMSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 5.VIII.1884 w Straszewie w rodzi-
nie rolnika Franciszka i Rozalii domu Kam-
rowskiej. Kształcił się w Pelpinie i w Branie-
wie. Święcenia kapłańskie przyjął 4.II.1910 
we Fromborku. 

Pracował jako wikariusz w polskich para-
fiach w Sząbruku, Barczewie, Biskupcu 
i Starym Targu, pomorskiej wsi na Powiślu. 

Po plebiscycie w 1920, w którym aktywnie 
pomagał i którego wyniki były dla Polski 
klęską, musiał opuścić rodzinne Powiśle… 

W 1922 przeniósł się do Inowrocławia, gdzie 
został prefektem w miejscowych gimna-
zjach. Nauczał greki i łaciny. 

Po agresji niemieckiej na Rzeczpospolitą 
Niemcy 2.XI.1939 aresztowali 34 lokalnych 
kapłanów - wojnę przeżyło trzynastu… 

Poprzez Inowrocław, Świecie, Górną Grupę, 
Gdańsk, Stutthof, 10.IV.1940 trafił do obozu 
koncentracyjnego w Sachsenhausen. Odtąd 
był numerem 9103. 

Skatowany przez 22-letniego niemieckiego kryminalistę zachorował na nerki, 
zaczął puchnąć, pojawiły się wrzody. Mimo tego musiał godzinami robić „żabki”… 

26.v.1940 znudzeni SS-mani nakazali mu podeptać leżący na ziemi różaniec. 
Odmówił… Wtedy jeden z Niemców rzucił różaniec w błoto i nakazał, by Wła-
dysław go pocałował. Kapłan ukląkł i pochylił się nad różańcem. Pochylonego 
zaczęto katować grubym kijem: po głowie, po plecach, po nerkach. Po jakimś 
czasie Władysław, z którego ust nie padło ani jedno słowo, upadł. Dowlekł się 
do baraku szepcząc: „Wszystko trzeba ścierpieć i na nic się nie skarżyć”… 

Przez następne dwa dni ponawiano katowanie. 28.v, w czasie apelu, wyszeptał 
„Czy dziś oktawa [Bożego Ciała]? Prowadziłbym procesję.” i osunął się na zie-
mię… Zaniesiono go pod płot, gdzie przez dłuższą chwilę konał… 

Któryś z niemieckich strażników miał wrzasnąć: „Zdechł ten klecha […] a teraz 
powiedzą, że jest męczennikiem”

ks. Dezydery Wróblewski
. 

Zaiste profetycznie: 13.VI.1999 w Warszawie Władysław został, przez Jana Pawła II, 
beatyfikowany wśród 108 męczenników II wojny światowej. (uroczystość 28 maja) 

il. BŁ. WŁADYSŁAW DEMSKI;, kościół pw. św. Wojciecha, Kwidzyń; źr: kwidzynopedia.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/duccio/maesta/crown_v/cro_v_h.html
http://kwidzynopedia.pl/index.php?title=W%C5%82adys%C5%82aw_Demski
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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! 
 27.V (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 

ZIELONE ŚWIĄTKI - koniec okresu Wielkanocnego. 
 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-

rzycielu Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski 
uświęcającej, przystępując do Komunii św., i modląc się 
w intencji Ojca św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 Siostry od Aniołów zapraszają! na festyn „Zadomowiony 
Anioł”, o 13:00, w amfiteatrze w Konstancinie. 

 28.V (poniedziałek): Drugi dzień „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” – 

święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 
 Msze św. o godz. 7:30 i 18:00. 
 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania o 19:00. 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie o 17:30: 
 1.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Msza św. dla dzieci o o 15:45. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 2.VI (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 18:00. 
 O 10:00 diakon Krystian STRYCHARSKI, od X.2011 odby-

wający w naszej parafii praktyki, 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! 

 Dziękujemy! dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom 

za dar na rzecz parafii w postaci sfinansowania drugiej 
połowy kosztów renowacji obrazu Pana Jezusa ubiczowanego. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

26.V Mariusz KUCICKI i Dorota JANCZEWSKA 

26.V Mariusz MICHALCZYK i Marta Małgorzata KAFARA 

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

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

z Gielniowa w Warszawie, i Anna Wanda MILLER, panna z par. tutejszej 

Zapowiedź II: Kamil Wojciech KOWALSKI, kawaler z parafii Wniebo-

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

Zapowiedź I: Mariusz Michał BARAN, kawaler, i Magdalena CZASAK, 

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 

28.V 
(poniedziałek) 

730 † Marioli PILCH 

1800 † Ewy MATYJASIAK 

29.V 
(wtorek) 

730 o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Rolanda, w 60 rocznicę urodzin 

1800 
† Haliny BOROWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Michała i Jadwigę BOROWSKICH 

30.V 
(środa) 

730 
† Zygmunta BRODECKIEGO,  

Zofii i Stefana SZYMCZYKIEWICZÓW, 

zmarłych z rodzin BRODECKICH i SZYMCZYKIEWICZÓW 

1800 
† Stefanii, Wacława i Wojciecha GUTÓW, 

Heleny i Kazimierza PRUŚNIEWSKICH 

31.V 
(czwartek) 

730 
† Antoniny PIETRASZEK, 

zmarłych z rodzin PIETRASZKÓW i MICHNÓW 

1800 dziękczynna za szczęśliwy powrót syna 

1.VI 
(piątek) 

730 † Janiny SYKULAK, w 1 rocznicę śmierci 

1545 
† Marianny, Edwarda i Jana SZEWCZYKÓW, 

Karoliny MOLAK, w 10 rocznicę śmierci. 

zmarłych z rodzin SZEWCZYKÓW i MOLAKÓW 

1800 
† Henryka i Mariana KANABUSÓW, 

zmarłych rodziców z obu stron 

2.VI 
(sobota) 

730 
† Marianny i Stanisława DMOWSKICH, 

Modesty ROMAN 

1800 † Mariana JĘKSY 

3.VI 
(niedziela) 

845 † Leszka i Macieja MATEJAKÓW 

1030 
† Leszka i Stanisława BURACZYŃSKICH, 

ich rodziców 

1200 
† Tadeusza GOSŁAWSKIEGO, 

Adama i Marianny MICHALAKÓW 

1800 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ: WOJENNE OBJAWIENIA NA SIEKIERKACH 
3.V.1943, w uroczystość MATKI BOŻEJ 

KRÓLOWEJ POLSKI, 12-letnia Włady-

sława Fronczak wróciła z nabożeń-

stwa majowego i zaczęła spogladać 

przez okno swego domu. 

Trwała okupacja niemiecka: dogory-

wało powstanie w getcie, terror wo-

bec ludności Warszawy nasilał się… 

Nagle na tle kwitnącej wiśni Wła-

dzia zobaczyła świetlistą, niebiań-

sko piękną, bosą POSTAĆ, stojącą 

na małej chmurce… 

MATKA BOŻA spojrzała na nią: na coś 

czekała. Władysława zaczęła się 

modlić za chorego wujka: „a jak 

nie wyzdrowieje, to żeby poszedł 

do nieba, do CIEBIE, MATUCHNO ko-

chana”. PANI poruszyła się, uniosła 

do góry, zniżyła i zniknęła… 

Rodzice nie dowierzali. Udali się z Władzią do lekarza. Ale długotrwałe 

i różnorakie badania wykazały, że jest zdrowa i nie potrzebuje leczenia… 

A widzenia powtarzały się w następnych dniach, miesiącach i latach. 

Każde z nich było inne, jakby uzupełniało i pogłębiało treść poprzedniego. 

Pierwsze przesłanie miało miejsce 26.V.1943. Już następnego dnia MATKA 

BOŻA miała powiedzieć: „Śpiewajcie i módlcie się do MNIE tu. Teraz 

postawcie krzyż albo kapliczkę”… 

19.VII.1943 MATKA BOŻA podyktować miała litanię, potem koronkę 

do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Następnego dnia „pięknym, 

łagodnym sopranem” – jak mówiła wizjonerka – śpiewała!!! 

31.VII.1943 NAJJAŚNIEJSZA PANI ostrzegała: „Módlcie się, bo idzie na was 

wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, 

bo się lud nie nawraca”. A 26.IX.1943 Władzia miała ujrzeć samego 

JEZUSA, który miał polecić: „Krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz 

pancerzem. Wiara, nadzieja i miłość – to wszystko dla ciebie”… 

Ale 8.XII tegoż roku pocieszał nastoletnią Władzię: „Choćby z nieba 

siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała 

Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz”. 

Na Siekierki przybywało coraz więcej osób. Niemcy przedziwnie nie 

interweniowali. Widzenia trwały przez cały pamiętny rok 1944. 1.VIII.1944 

rozpoczęło się w Warszawie powstanie. Nastał tragiczny czas dwóch 

miesięcy zmagań z niemieckim najeźdźcą i rosyjskim łajdactwem, 

stojącym z bronią u nogi po drugiej stronie Wisły. 18.VIII JEZUS miał 

powiedzieć dziewczynie: „Owieczki Moje które dążycie do Mnie, chodźcie 

do Mnie, a Ja będę was prowadził”. Na horyzoncie płonęła Warszawa… 

W 1945 CHRYSTUS miał powiedzieć: „Cześć Moją rozsławi wielki kapłan, 

który tu przybędzie. Przyjdzie czas, że wszyscy przede Mną zegną kolana”. 

15.IX.1949, w święto MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, CHRYSTUS pojawił się ostatni 

raz: „Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy 

zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha”… 

Trochę wcześniej na Siekierkach poświęcona została mała kapliczka… 

Władzia przez cały czas prowadziła „Dzienniczek objawień”… 

4.X.1970 Stefan Wyszyński, Prymas Maryjny, jak o sobie mówił, powie-

dział zgromadzonym: „Jeśli nie ja, to mój następca zbuduje świątynię, 

aby MATKA BOŻA otrzymała tu należną chwałę”. A na budowę namiestnicze 

władze komunistyczne nie dawały pozwolenia. Ale proroctwo Wyszyń-

skiego spełniło się w 1994, gdy nowy kościół, powierzony o. pijarom, 

konsekrował następca Wyszyńskiego, Józef kard. Glemp. W 1979 stał się 

sanktuarium diecezjalnym pw. MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY. 

A wizjonerka, Władysława Papis z domu Franczak, żyje do dnia 

dzisiejszego i opowiada, w każdą czwartą niedzielę miesiąca, o nie-

zwykłych wydarzeniach sprzed lat. 

il.: OBJAWIENIE NA SIEKIERKACH, WOLLENBERG-KLUZA, Maria (ur. 1945, Puławy), 400×300cm, olejny na płótnie, 
sanktuarium, Warszawa-Siekierki; źródło: www.sanktuarium-pijarzy.pl 

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 

http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?p=main&what=46
http://www.swzygmunt.knc.pl/

