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W […] nowym świeciePor. Ap 21, 5., w niebieskim Jeruzalem, BÓG będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi. „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 

ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”Ap 21, 4, Por. Ap 21, 27. [KKK, 1044] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

PAWEŁ W ANTIOCHII PIZYDYJSKIEJ, WEIGEL, Jan Krzysztof (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), 
z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 14, 21-27 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając 

dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków 

trzeba nam wejść do królestwa BOŻEGO. Kiedy w każdym Kościele 

wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich PANU, 

w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli 

do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską BOŻĄ zostali 

przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele BÓG 

przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b (R.: por. 1) 

REFREN: Będę CIĘ sławił, BOŻE mój i KRÓLU 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

PAN jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI święci. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić TWOJĄ potęgę 

i wspaniałość chwały TWOJEGO królestwa. 

Królestwo TWOJE królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia TWOJE panowanie. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 21, 1-5a 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły i morza już nie ma. 

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od BOGA, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. 

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: »Oto przybytek BOGA 

z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni JEGO ludem, a ON będzie 

‘BOGIEM z nimi’. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie bę-

dzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy 

przeminęły«. 

I rzekł SIEDZĄCY na tronie: »Oto czynię wszystko nowe«. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak JA was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 13, 31-33a. 34-35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 

»SYN CZŁOWIECZY został teraz uwielbiony, a w NIM został BÓG uwielbiony. 

Jeżeli BÓG został w NIM uwielbiony, to BÓG uwielbi GO także w SOBIE SAMYM, 

i zaraz GO uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie MNIE szukać, ale jak to Ży-

dom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd JA idę, wy pójść 

nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali 

tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami MOIMI, jeśli będziecie się wzaje-

mnie miłowali«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JÓZEF CZEMPIEL, MĘCZENNIK 
Urodził się 21.IX.1883 w w kolonii Józefka (dziś część 
Piekar Śląskich) w rodzinie Piotra – górnika i właś-
ciciela sklepu – oraz Gabrieli z domu Opara. Był naj-
starszym z 6 rodzeństwa. 

Uczył się w niemieckich szkołach w Józefce i Bytomiu. 

Następnie studiował na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 22.VI.1908 przyjął z rąk 
Jerzego kard. Koppa święcenia kapłańskie. 

Wikariuszem był w Rudzie, Turze i Miedźnej 
na Śląsku Opolskim. Potem został proboszczem 
parafii Wiśnicze, Baborowo i Dziećmarowo. 

Od 1919 duszpasterzował w Żędowicach. Był to 
czas powstań śląskich i plebiscytu. Zaangażo-
wał się po stronie polskości Śląska. Wraz z ks. Szra-
mkiem wydał - jako „Makkabaeus” – książkę „Prawo do ję-
zyka ojczystego w świetle chrześcijaństwa”. 

Ale Opolszczyzna opowiedziała się po stronie Niemiec i musiał, zagrożony 
śmiercią, uchodzić. Objął probostwo parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wielkich Hajdukach (dziś Chorzów-Batory). 

Prowadził liczne organizacje parafialne. Zorganizował kino parafialne. Wydawał 
„Wiadomości Parafialne”. Pomagał najbiedniejszym, szczególnie podczas kryzysu 
gospodarczego – zorganizował wówczas kuchnię dla najuboższych… 

Prowadził też nauki przedślubne. Narzeczonym opowiadał o kobiecie sparaliżo-
wanej w tydzień po ślubie: „[…] to jednak jakieś bohaterstwo. Młody człowiek, który 
decyduje się żyć z kaleką i 25 lat dochowuje jej wierności, to nie była taka prosta 
sprawa. Ale gdy wcześniej, przy ołtarzu ślubował jej, wzywając BOGA na świadka, 
że jej nie opuści aż do śmierci, musiał naprawdę wiedzieć, co robi […]”. 

Był radcą duchownym i dziekanem. Kierował też ruchem abstynenckim na Śląsku, 
a w 1932 za działalność społeczną i narodową otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 

Po agresji niemieckiej został 13.IV.1940 aresztowany. Wzięto go prosto z konfe-
sjonału. Już po paru tygodniach był w obozie koncentracyjnym w Dachau… 

Potem przez parę miesięcy katorżniczo pracował (jako nr 3274) w kamienioło-
mach Mauthausen-Gusen. Gdy wrócił do Dachau wytuowano mu nowy numer: 
22043. Polski kapłan stawał się wpisem w niemieckich księgach ewidencyjnych… 

13.XII.1941 pisał w cenzurowanym liście: „Jak chętnie chciałbym […] moim ko-
chanym parafianom udzielić błogosławieństwa w czasie bożonarodzeniowej 
kolędy. Ale BÓG postanowił inaczej, niech się stanie JEGO wola”. 

W 1941 był już wycieńczony. Skierowano go więc do tzw. „baraku inwalidów”. Stam-
tąd, 17.vi.1942, wysłał list-testament: „[…] dokonuje się na mnie nic innego jak wola 
BOŻA i dlatego nie mogę MU za to nie być dostatecznie wdzięczny. Także mój los 
w przyszłości zależy zupełnie i całkowicie od NIEGO”. 

4.v.1942 Niemcy wywieźli go do Hartheim k. Linzu, gdzie dokonywali eutanazji 
osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych w ramach tzw. Aktion T4. Tam 
został zagazowany. „Akcja” zajęła 5 do 7 minut. Zwłoki spalono w krematorium… 

Niemcy, jak zawsze skrupulatni, wystawili Józefowi oficjalne świadectwo śmierci: 
przyczyna - „katar kiszek”, data - 19.vi.1942… 

Wikariusz parafii w Chorzowie, późniejszy biskup Ignacy Jeż, odprawił Mszę św. 
za zmarłego. W konsekwencji został aresztowany i też znalazł się w Dachau… 

13.vi.1999 w Warszawie Jan Paweł II beatyfikował Józefa w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej. (uroczystość 4 maja) 

il. na odwrocie: JÓZEF CZEMPIEL, KUCZOK, Andrzej (ur. 1940, Chorzów), portret; źródło: ruda_parafianin.republika.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=5730
http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/j/jczemp/ks12.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci Najświętszej Maryi 

Panny odprawiane codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (czwartek): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYG-

MUNTA. Uroczystość odpustowa: 
 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę odpustową o 1030 odprawi i kazanie wygłosi 

ks. Dariusz GAL. 
 3.V (piątek): Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 

POLSKI. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Jest to również dzień 1-SZEGO PIĄTKU MIESIĄCA. 
 Z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu post. 

 4.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 

 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o 1800. 
 5.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna do Płocka - także 
pielgrzymka autokarowa (26.V (niedziela)). Program - w koście-
le i na stronie parafialnej. Zapisy – u księży. 

 W dniach 30.VII–12.VIII parafia organizuje wyjazd wakacyjny 
dla dzieci i młodzieży do Zawoi. Zapisy u ks. Darka. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 26.V, na sumie. Zgło-
szenia do 17.V w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 19.V po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Paweł Jan ZARZECZNY, kawaler z parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, i Joanna Agnieszka SKOWROŃSKA, 

panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Rafał Kamil HENDEL, kawaler z parafii tutejszej, i Joanna 
Małgorzata MASNY, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Górze Kalwarii 
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. Artur KOPYT  17.IV.2013 l. 94 
śp. Stanisław STEC  15.IV.2013 l. 74 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

29.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800  

30.IV 
(wtorek) 

730  

1800 † Stanisława OSUCHA 

1.V 
(środa) 

730  

1800 
† Anny, w 30 rocznicę śmierci,i Franciszka KORNASZEWSKICH, 

Rafała KORNASZEWSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci 

2.V 
(czwartek) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1800 † Leszka, Stanisława oraz rodziców rodziny BURACZYŃSKICH 

3.V 
(piątek) 

845 
† Janiny, w 2 rocznicę śmierci, i Władysława UTRATÓW, 

dziadków DUDKÓW i UTRATÓW 

1030 
† Czesława BUZAKA, w 14 rocznicę śmierci, 

Zofii i Michała STASZEWSKICH 

1200 
† Mirosława i Zofii KANABUSÓW,  

zmarłych z rodziny KANABUSÓW 

1800 † Tadeusza i Zbigniewa OKLEJÓW 

4.V 
(sobota) 

730 
† Genowefy, Stanisława i zmarłych z rodziny BARANÓW, 

Julianny i Stanisława ŻYWKÓW, 

Aliny i Tadeusza BOROWSKICH 

1800 † Justyny i Władysława MILEWSKICH, Zdzisława PAWLAKA 

5.V 
(niedziela) 

845 
† Marianny, Wojciecha i Jana SIBILSKICH, 

Magdaleny i Wojciecha LEWANDOWSKICH 

1030 
† Stanisława i Stanisławy CIESIELCZUKÓW, 

Janiny i Leona SZYMBORSKICH 

5.V 
(niedziela) 

1200 † Zygmunta i Wiktorii SZLĄZAKÓW 

1800 
† Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 8 rocznicę śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO, w 10 rocznicę śmierci 

NIEZWYKŁE WYDARZENIA: KRWAWIĄCY CHRYSTUS Z COCHABAMBA 
„[…] faryzeusze spośród tłumu 

rzekli do NIEGO: NAUCZYCIELU, 

zabroń tego swoim uczniom. 

Odrzekł: »Powiadam wam: Jeśli 

ci umilkną, kamienie wołać 

będą«”Łk 19, 39-40. 

Gipsową statuetkę głowy CHRY-

STUSA nabyła niejaka Sylwia 

Arevalo, 37-letnia stewardessa, 

z dużego miasta Cochabamba 

w Boliwii. Była krewną wizjo-

nerki i stygmatyczki, Katii Ri-

vas. W zasadzie porzuciła wia-

rę, ale w wyniku modlitwy Katii 

miała ją odzyskać. 

Kopię głowy (ok. 30 cm wysoko-

ści) CHRYSTUSA ze słynnego dre-

wnianego krucyfiksu w Limpias, 

w Hiszpanii, który wielokrotnie, 

jak twierdzili świadkowie, ruszał 

powiekami, Sylwia zakupić 

miała 9.III.1995. Było to dwa dni po wizycie w Boliwii innej wizjonerki, 

Nancy Fowler z Conyer w USA, która przepowiedzieć miała wówczas jakieś 

niezwykłe wydarzenia w tym kraju… 

Sylwia nie wiedziała nic o wizycie Nancy. Nie wiedziała oczywiście też, że podo-

bna statuetka stoi na biurku Nancy Fowler w Conyer… 

Był początek Wielkiego Postu. Po powrocie do domu po paru godzinach 

Sylwia zauważyła nagle, że z oczu gipsowego CHRYSTUSA wypływa jakiś 

płyn. Najpierw był przeźroczysty a później zaczerwienił się… 

Przez następne dni zjawisko powtarzało się regularnie. Pojawił się czer-

wony płyn z drobnych nacięć na czole i głowie FIGURKI, tam gdzie znajdo-

wało się wyobrażenie korony cierniowej. Zjawisko nasiliło się podczas 

odmawiania różańca w czasie Wielkiego Tygodnia (9-16.IV) tego roku… 

25.V.1995 obserwował je reporter miejscowej stacji telewizyjnej. Parę go-

dzin potem FIGURKĘ prześwietlono. Oczom obserwatorów – co zarejestro-

wała kamera - ukazał się obraz solidnego materiału, z pustym wyżłobie-

niem w środku, bez śladu ukrytych przewodów, pojemników z płynem… 

CHRYSTUSA z Chochabamba uwiecznił też m.in. znany australijski dziennikarz, 

Michał Willesee, który – acz sceptyk i do pewnego momentu agnostyk – 

akurat w 1995 kręcił reportaż o niezwykłej HOSTII z Buenos Aires. 

HOSTIĘ tę badał wówczas - za przyzwoleniem abpa Buenos Aires Jerzego 

Bergoglio, dziś papież Franciszek - argentyńczyk dr Ryszard Castañon, i to 

on pobrał ze STATUETKI z Cochabamba próbki do badań laboratoryjnych. 

Przekazano je do jednego z laboratoriów badań genetycznych firmy 

Gentest Laboratories Inc. w USA, nie informując o pochodzeniu próbki. 

Analiza wykazała, że przedłożony płyn to „hemoglobina, heteroproteina 

czerwonego koloru, która stanowi składnik czerwonych ciałek obecnych 

we krwi”. Była to ludzka krew. Wyniki badań potwierdziło inne 

laboratorium, State Government Forensic Testing Laboratory w Australii. 

W VIII.1995 pobrano z FIGURKI fragmentu skrzepu, który uformował się 

na czole CHRYSTUSA. Próbkę zawieziono do Australii i poddano kolejnym 

badaniom. Ku zdumieniu badających próbka składała się z dwóch części – 

krwi i … czubka ciernia, pochodzącego ponoć z krzewu głogu… 

CHRYSTUS z Cochabamba krwawił ponownie m.in. 28.III.1997, w Wielki Piątek, 

w tamtejszej katedrze pw. św. Sebastiana. Miało to miejsce ok. 1500 miejsco-

wego czasu, tuż przed rozpoczęciem modlitw opartych o siedem ostatnich 

wypowiedzi CHRYSTUSA na krzyżu. Kilkoro spośród zgromadzonych wiernych 

nagle zaczęło zwracać uwagę na niezwykłe krwisty płyn, który zdawał się 

spływać z twarzy gipsowej figurki CHRYSTUSA… 

Zdumienie ogarnęło też kapłanów. Wieść szybko rozeszła się po okolicy 

i wokół katedry, mimo padającego deszczu, zgromadził się tłum… 

W ostatnim czasie płyn z FIGURKI poddano kolejnym badaniom. I ponownie 

okazało się, że ma on wszystkie cechy ludzkiej krwi. Wszystkie – poza dzi-

wnym zjawiskiem niemożności wyodrębnienia z niego DNA… 

Kościół nie wypowiedział się oficjalnie. Ówczesny miejscowy arcybiskup 

Cochabamba, Renat Fernández Apaza, powiedział tylko, że dla BOGA 

nie ma nic niemożliwego. Po ukonstytuowaniu specjalnej komisji 

i przeprowadzeniu badań dozwolił na oddawanie FIGURCE czci… 

il. CHRYSTYS Z COCHABAMBA; źródło: www.sacred-destinations.com 

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.sacred-destinations.com/bolivia/cochabamba-christ-of-tears
http://www.swzygmunt.knc.pl/

