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Powrót do komunii z BOGIEM, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski BOGA pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić 

o ten cenny dar dla siebie i dla innych. [KKK, 1489] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

ZWĄTPIENIE TOMASZA CIMA z Conegliano (ok. 1459, Conegliano - 1517/8, Conegliano), fragm., ok. 1505, tempera i olej na panelu, 
215×151 cm, Gallerie dell'Accademia, Wenecja; źródło: www.wga.hu 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 5, 12-16 

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. 

Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych 

nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę 

w PANA. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, 

aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 

sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych 

i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a) 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Dziękujcie PANU, bo jest dobry, 

bo JEGO łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się PANA głoszą: 

„JEGO łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz PAN mnie podtrzymał. 

PAN moją mocą i pieśnią, 

ON stał się moim ZBAWCĄ. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 1, 9-11a. 12-13. 17-19 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości 

w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo BOŻE 

i świadectwo JEZUSA. Doznałem zachwycenia w dzień PAŃSKI i posłyszałem 

za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: »Co widzisz, w księdze 

napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji«. 

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się 

ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś 

podobnego do SYNA CZŁOWIECZEGO, obleczonego w szatę do stóp i prze-

pasanego na piersiach złotym pasem. 

Kiedym GO ujrzał, upadłem jak martwy do JEGO stóp, a ON położył na mnie 

prawą rękę, mówiąc: »Przestań się lękać! JAM jest PIERWSZY i OSTATNI, i ży-

jący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem 

musi się stać«. 

AKLAMACJAJ 20, 29 Alleluja, Alleluja 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. JEZUS wszedł, 

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 odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł JEZUS. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy 

PANA!”. 

Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach JEGO nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 

do boku JEGO, nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie JEGO byli znowu wewnątrz domu i To-

masz z nimi, JEZUS przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku 

i rzekł: »Pokój wam!«. Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj 

swój palec i zobacz MOJE ręce. Podnieś rękę i włóż ją do MEGO boku, 

i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym«. 

Tomasz MU odpowiedział: „PAN mój i BÓG mój!” 

Powiedział mu Jezus: »Uwierzyłeś, bo MNIE ujrzałeś; błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił JEZUS 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że JEZUS jest MESJASZEM, 

SYNEM BOŻYM, i abyście wierząc mieli życie w imię JEGO. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. CELESTYNA FARON, MĘCZENNICA 
Katarzyna Stanisława Faron urodziła się 24.IV.1913 
w beskidzkej wsi Zabrzeż. W wieku 5 lat straciła mat-
kę i wychowywała u wujostwa w sąsiedniej Kamienicy. 

W wieku 17 lat wstąpiła do służebniczek w Starej Wsi 
k. Brzozowa, przyjmując imię zakonne Celestyna. 

Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
objęła w 1938 ochronkę dla dzieci w Brzozowie. 

Śluby wieczyste złożyła 15.IX.1938. Pisała „pragnę 

stać się ofiarą całopalną JEZUSA CHRYSTUSA przez zło-
żenie ślubów, gdyż pragnę iść drogą miłości i poświę-
cenia, aby dojść do BARANKA NIEPOKALANEGO”… 

W Brzozowie posługiwała przez pierwsze lata II wojny 
światowej. Aż do 19.II.1942, gdy otrzymała wezwanie 
do gestapo. Doradzano jej ukrycie, ale odpowiedziała, że „tak zrobić nie może 
ponieważ przez to mogłaby narazić Zgromadzenie na przykre następstwa… 

Poszła więc do niemieckiej placówki policji. I już nie wróciła. 

Została na miejscu aresztowana. Więziono ją w Jaśle, a potem w Tarnowie, 
by 6.I.1943 przewieźć do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Tam wytautowano jej na przedramieniu numer obozowy: 27989. 

Niemcy zapędzili ją natychmiast do kopania rowów. Szybko zachorowała na tyfus 
plamisty. Potem dostała świerzbu z cieknącymi guzami, a na koniec gruźlicę płuc 
z krwotokami. Już w IV.1943 była na rewirze – czyli w tzw. „szpitalu obozowym”… 

I do śmierci go nie opuściła. 

Cierpiąc mówiła, że: „PAN JEZUS posłał nas tutaj, aby wynagradzać za grzechy 
całego świata”. W szczególności na różańcu zrobionym z chleba – jedyną zew-
nętrzną odznaką przynależności do Kościoła, której Niemcy nie potrafili jej ode-
brać – modliła się za kapłana-apostatę, Władysława Farona… 

Zmarła z wycieńczenia 9.IV.1944 o 2
20

 nad ranem. W noc Zmartwychwstania 
Pańskiego. Niemcy urządzili sobie przerwę i współwięźniarki przez cały dzień 
modliły się przy jej zwłokach. Wyniosły ją następnego dnia, owiniętą w przeście-
radło, przy śpiewie „Wieczne odpoczywanie, racz jej po mękach obozowych dać, 
PANIE” i zaniosły do auta-trupiarki. Ciało spalono w obozowym krematorium… 

Systematyczni Niemcy w kartotekach zapisali jako dzień jej śmierci - 10.IV.1944… 

W 1948 Władysław Faron powrócił do Kościoła Rzymskiego… 

Beatyfikowana została przez Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej… (uroczystość 9 kwietnia) 

il.: CELESTYNA FARON; źródło: www.gron.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cima/2/13thomas.html
http://www.gron.com/siostra.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 7.IV (niedziela): Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 Pierwsza niedziela miesiąca. 
 po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 13.IV (sobota): WYPOMINKI o 1720. O 1800 Msza św. za zmar-
łych polecanych w WYPOMINKACH. 

 14.IV (niedziela): po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców dzieci 
przystępujących w tym roku do I Komunii św. 

 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna do Płocka. Pro-
gram - w kościele i na stronie parafialnej. Zapisy – u księży. 

 Chrzty w kwietniu 28.IV na sumie. Zgłoszenia do 19.IV w kan-
celarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.IV po su-
mie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Paweł TRZEWIK, kawaler, i Magdalena OLCZAK, panna, 

oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

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

1.IV Krzysztof Bogdan CHMIELECKI, Konstancin-Jeziorna 

 

1.IV Szymon LISOWSKI, Kawęczynek 
31.III Anna Lena BIERNACKA, Łęg 
31.III Katarzyna Inez GNIADO, Podłęcze 
31.III Zuzanna BOROWSKA, Podłęcze 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Sławomir WIEWIÓRA  28.III.2013 l. 63 
śp. Tadeusz OKLEJ  25.III.2013 l. 90 
śp. Stanisław KANABUS  14.III.2013 l. 75 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.IV 
(poniedziałek) 

730 w intencji Teresy 

1800 
† Danuty RYBACKIEJ, Marceli i Wacława RYBACKICH, 

Marianny NIESTĘPSKIEJ 

9.IV 
(wtorek) 

730 
† Stefana BĄCZKOWSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

Marianny BĄCZKOWSKIEJ 

1800  

10.IV 
(środa) 

730  

1800 Elżbiety LEWEK 

11.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Jana Piotra PRUSZYŃSKIEGO, w rocznicę śmierci 

12.IV 
(piątek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla Grażyny i Stanisława, w rocznicę ślubu 

1800 † Stanisława, Krzysztofa i Genowefy SZUSTKOWSKICH 

13.IV 
(sobota) 

730 † Julianny WÓJCIK 

1720 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

7.IV 
(niedziela) 

845 

† Cecylii, Piotra, Stefana i Andrzeja GOLISZEWSKICH 

† Leona MAKULSKIEGO, w 20 rocznicę śmierci, 

Heleny MAKULSKIEJ, Heleny i Jana PEŁKÓW 

1030 

† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

† Jana BIERNACKIEGO, Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 
† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, Heleny, 

Feliksa i Stefana CACKÓW, zmarłych z rodziny CACKÓW 

1800 
† Henryka CZASAKA, w 11 rocznicę śmierci, 

Janiny, Stanisława i Tadeusza RETMAŃSKICH 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: KRWAWIĄCA HOSTIA Z FINCA BETANIA 
8.XII.1991, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny, w sanktuarium Matki Bożej w Finca Betania w Wenezueli miało 

miejsce niezwykłe zdarzenie. 

Kustosz sanktuarium, o. Otty Ossa Aristizabal, odprawiał o północy, 

przy ołtarzu polowym nieopodal groty objawień MATKI BOŻEJ, Mszę św. 

dla dużej grupy pielgrzymów na zakończenie wigilijnego czuwania 

przed uroczystością. Po konsekracji, przed przyjęciem CIAŁA i KRWI 

CHRYSTUSA, połamał dużą HOSTIĘ na cztery części. Jedną z nich spożył… 

Po pewnym czasie zauważył nagle, że z je-

dnej z połamanych części HOSTII zaczęła 

wypływać obficie KREW… 

Tak wspomina to niezwykłe wydarzenie: 

„Połamałem HOSTIĘ na cztery części. 

Kiedy spojrzałem na patenę, nie mogłem 

uwierzyć w to, co zobaczyłem: na HOSTII 

utworzyła się czerwona plama, z której 

zaczęła wypływać prawdziwa KREW, jakby 

z kłutej rany! 

Po skończonej Mszy św. wziąłem krwa-

wiącą HOSTIĘ i zabezpieczyłem ją w taber-

nakulum. 

Następnego dnia o godzinie szóstej rano 

poszedłem zobaczyć HOSTIĘ. Widziałem, 

że KREW w dalszym ciągu wyciekała. 

Przez trzy dni KREW była w stanie płynnym 

i dopiero potem zaczęła krzepnąć. 

Bardzo zdziwił mnie fakt, że KREW pojawiła się tylko po jednej stronie, 

bardzo cienkiej przecież, HOSTII…” 

O. Aristizabal umieścił HOSTIĘ w monstrancji i pokazał ją wiernym 

zgromadzonym na Mszy św. Świadkowie ujrzeli krwawiącą EUCHARYSTIĘ 

i powoli gromadzącą się na dnie monstrancji KREW… 

Biskup Pío Bello Ricardo, ordynariusz diecezji Los Teques, jezuita, został 

natychmiast powiadomiony o tym nadzwyczajnym zjawisku. I natychmiast 

powołał specjalną komisję, aby poddać krwawiącą HOSTIĘ całej serii 

naukowych oględzin i badań oraz analiz laboratoryjnych w Caracas. 

Z naukowego punktu widzenia zjawiska nie dało się wytłumaczyć. KREW, 

która wypłynęła z HOSTII, była ludzką krwią grupy AB, bardzo rzadką - 

posiada ją tylko około 5% ludzi. Taką samą grupę krwi wykryto na Całunie 

Turyńskim, Sudarium z Oviedo, w mięśniach sercowych niezwykłych Hostii 

w Lanciano i polskiej Sokółce… 

Poważne badania cudu w Lanciano przeprowadzono w 1970 na polecenie 

Pawła VI. Okazało się, że HOSTIA pochodząca z końca VIII w. zamieniła się 

w CIAŁO będące mięśniem ludzkiego serca! Trzy lata po badaniach, 

3.XI.1974, do Lanciano pielgrzymował kard. Karol Wojtyła. Po całonocnej 

adoracji HOSTII w księdze pamiątkowej sanktuarium zapisał: „Fac nos TIBI 

semper magis credere, in TE spem habere, TE diligere” (pl. „Spraw, abyśmy 

w CIEBIE bardziej wierzyli, w TOBIE pokładali nadzieję, CIEBIE miłowali”. 

CUDOWNĄ HOSTIĘ z Finca Betania przekazano konwentowi sióstr 

augustiańskich z Los Teques i tam, w tabernakulum, przechowywana jest 

do dnia dzisiejszego. 

Wystawiana jest co jakiś czas na widok publiczny. 13.XI.1998 została 

sfilmowana przez jednego z uczestników pielgrzymki amerykańskiej – 

stwierdził on, że po otwarciu tabernakulum ujrzał HOSTIĘ w płomieniach, 

krwawiącą i z pulsującym sercem w środku. Po kilku minutach HOSTIA 

wróciła do stanu normalnego (białego OPŁATKA z widoczną czerwoną 

plamą KRWI) – ale wcześniej zdołał samo zjawisko sfilmować… Inni 

uczestnicy pielgrzymki nic nie zauważyli i nic nie zarejestrowali… 

Zjawisko KRWAWIĄCEJ HOSTII miało miejsce w rok po zakończeniu objawień 

MATKI BOŻEJ wenezuelskiej wizjonerce, służebnicy Bożej, Marii Esperanzy 

Medrano de Bianchini. Od 1976 do 1990 MATKA BOŻA miała się jej objawić 

w Finca Betania, na jej farmie, w specjalnej grocie, 31 razy. W 25.III.1984 

objawiła się siedmiokrotnie w tym samym miejscu, przedstawiając 

jako „POJEDNANIE LUDZI I NARODÓW” 108 świadkom (inne źródła mówią 

o większej ilości osób). W 1987 biskup Pío Bello Ricardo formalnie 

zatwierdził (zatwierdzenie lokalne) widzenia… 

il. RELIKWIARZ Z HOSTIĄ Z FINCA BETANIA: konwent s. augustiańskich, Los Teques; źródło: www.indefenseofthecross.com 

WIELKANOC… 
Nie pracuję, o PANIE, a przeciem strudzona! 

Nie dźwigam snopa kłosów ani wody dzbanka; 

Anim ja Ruth kłosiarka, ni Samarytanka. 

Jakoż TY ku mnie, PANIE, wyciągniesz ramiona? 

I jakoż – gdy CIĘ zwróci skruszona mogiła, 

Kiedy już CIEBIE spotkam, ŚWIĘTEGO PRZECHODNIA, 

Jak odpuścisz mi winy, które spełniam co dnia, 

Gdy nie mam winowajców, bym im odpuściła? 

Oto w mego żywota wszelakiej pokusie 

Człowiekiem tylko jestem, człowiekiem i błotem, 

Lecz TY, TY jeden dobry, TY jeden wiesz o tem… 

Usłysz! Odpuść! Wyratuj! JEZU – CHRYSTUSIE - 

OSTROWSKA, Bronisława (1881, Warszawa – 1928, Warszawa) 

MSZE ŚW. 
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.indefenseofthecross.com/Eucharistic_miracles.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

