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Chrześcijanin nie powinien „wstydzić się… świadectwa PANA”2 Tm 1, 8 w czynie i w słowie. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. [KKK, 2506] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

JEZUS CHRYSTUS, LEW I BARANEK, SANCHEZ, Ksawery, 2005; źródło: fineartamerica.com 

Z DZEJÓW APOSTOLSKICHDz 15, 1-2. 22-29 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: „Jeżeli się nie pod-

dacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zba-

wieni”. 

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Bar-

nabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda-

dzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. 

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać 

ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać 

do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 

„Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego 

pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, 

że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was 

naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie 

wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, 

którzy dla imienia PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA poświęcili swe życie. 

Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 

Postanowiliśmy bowiem, DUCH ŚWIĘTY i my, nie nakładać na was żadnego 

ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych 

bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 

jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a) 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią CIEBIE, BOŻE 

Niech BÓG się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam BÓG błogosławi. 

niech się GO boją wszystkie krańce ziemi. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁAAp 21, 10-14. 22-23 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi 

Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od BOGA i mające chwałę BO-

GA. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jas-

pisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało 

dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, 

które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bra-

my i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bra-

my. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwa-

naście imion dwunastu apostołów BARANKA. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest PAN BÓG 

wszechmogący oraz BARANEK. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 

by mu świeciły, bo chwała BOGA je oświetliła, a jego lampą BARANEK. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja 

Jeśli MNIE kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 14, 23-29 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeśli MNIE kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, a OJCIEC MÓJ umiłuje 

go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto MNIE nie miłu-

je, ten nie zachowuje słów MOICH. A nauka, którą słyszycie, nie jest MOJA, 

ale TEGO, który MNIE posłał, OJCA. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A POCIESZYCIEL, DUCH 

ŚWIĘTY, którego OJCIEC pośle w MOIM imieniu, ON was wszystkiego nauczy 

i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój MÓJ daję wam. Nie tak jak daje świat, 

JA wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście MNIE miłowali, rozradowalibyście się, że idę do OJCA, bo OJCIEC 

większy jest ode MNIE. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 

gdy się to stanie«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN ANTONIN BAJEWSKI, MĘCZENNIK 
Jan Eugeniusz urodził się 17.I.1915 w Wilnie. 

Był synem zecera - później właściciela drukarni - 
zamożnego Jana i Anieli z Wińkowskich. Miał 
trzech braci, którzy zmarli zaraz po narodzinach. 

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Wilnie u-
czył się w Gimnazjum im. Joachima Lelewela i Gi-
mnazjum Humanistycznym im. A. Mickiewicza. 

Był wybitnie zdolnym uczniem: szybko poznał 
biegle kilka języków obcych. 

I to podczas lat gimnazjalnych poczuł powołanie. 
Po maturze rozpoczął więc studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Wilnie, ale po roku 
wstąpił do zakonu franciszkanów. 

1.IX.1934 przywdział habit, pozyskał imię Antoni-
na i rozpoczął nowicjat w Niepokalanowie… 

Rok później złożył pierwsze śluby zakonne… 

W latach 1935-9 studiował filozofię i teologię 
w Krakowie. 1.IX.1938 złożył profesję wieczystą 

a 1.V.1939 z rąk bpa Stanisława Rosponda otrzymał święcenia kapłańskie… 

Na niecałe dwa miesiące przed wojną rozpoczął posługę franciszkańską w Niepo-
kalanowie. Gwardian klasztoru, o. Maksymilian Kolbe, uczynił go swoim drugim 
zastępcą oraz redaktorem formacyjnego pisma dla kapłanów, „Miles Immacu-
latae”, czyli łacińskiego odpowiednika miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” 
(którego nakład w 1938 osiągnął 800 tys. egzemplarzy!)… 

W ix.1939 Niepokalanowie rozpoczęła się okupacja niemiecka. Antonin uniknął 
pierwszego aresztowania (zatrzymany został m.in. o. Kolbe, którego później zwol-
niono). Nie na długo. 17.II.1941 gestapo aresztowało Antonina, o. Maksymiliana, 
o. Piusa Bartosika i dwóch innych zakonników… 

Antonin przez półtorej miesiąca przetrzymywany był na Pawiaku w Warszawie. 

4.IV.1941 zawieziono go do niemieckiego obozu zagłady - Auschwitz. 

Natychmiast po przybyciu (przyjechał w habicie zakonnym, którego nie zdjął 
od aresztowania!) skatowano go koronką franciszkańską – noszonym przy boku 
różańcem - którego nie chciał podeptać. Zaraz potem wytatuowano mu na przed-
ramieniu numer: 12764, zdarto zakrwawione ubranie zakonne i przybrano w obo-
zowe pasiaki z naszytym czerwonym trójkątem z literą „P” – więzień Polak… 

Na krótko znalazł się w tzw. „izbie chorych”. Szybko go z niej wyrzucono i zmuszono 
do pracy. Ale osłabiony organizm nie oparł się innemu zagrożeniu – tyfusowi… 

Powrócił na „izbę chorych”. Mimo pobicia, choroby, wycieńczenia, wspierał 
chorych - szczególnie przez sakrament spowiedzi, choć groziło to śmiercią. A wie-
czorami prowadził wspólne modlitwy… 

Powtarzał często: „Z CHRYSTUSEM jestem przybity do krzyża”. 

Do PANA odszedł już po miesiącu od przybycia, 8.V.1941, Przed śmiercią prosił 
przyjaciela-współwięźnia – ks. Konrada Szwedę: „Powiedz moim współbraciom 
w Niepokalanowie, że umarłem tu jako wierny JEZUSOWI i MARYI”. 

I rzeczywiście odchodził ze słowami: „JEZUS i MARYJA” na ustach… 

Ciało spalono w obozowym krematorium… 

Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 
w gronie 108 polskich męczenników. (uroczystość 8 maja) 

il.: JAN ANTONIN BAJEWSKI: ok. 1939; źródło: www.franciszkanie.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/1-jesus-christ-lion-and-lamb-javier-v-sanchez.html
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6318
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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! 
 5.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

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

 6.V (poniedziałek): Spotkanie 1 grupy kandydatów do sakramentu 

bierzmowania o 1900. 
 11.V (sobota): WYPOMINKI o 1645, po nich NABOŻEŃSTWO MAJOWE. 

O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 12.V (niedziela): Uroczystość I Komunii św. na Mszy św. o 1030. 
 13-17.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci pierwszo-

komunijnych, codziennie o 1800. 
 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! 

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

28.IV Adrian MAZUREK, Obory 

 

28.IV Barbara Helena SZYMCZYKIEWICZ, Piaseczno 
28.IV Filip SIBILSKI, Szymanów 
28.IV Oliwia BOROWSKA, Turowice 
28.IV Zuzanna DOLATA, Brześce 
27.IV Franciszek Marian ADASZEK, Piaseczno 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Rafał Kamil HENDEL, kawaler z parafii tutejszej, i Joanna 

Małgorzata MASNY, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Łukasz Andrzej OLCZAK, kawaler, i Iwona Agata 

WIEWIÓRA, 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 odeszli z naszego grona: 

śp. Stanisława BURZYŃSKA  26.IV.2013 l. 76 

śp. Jan BUZAK  25.IV.2013 l. 76 

śp. Jan RAKOWSKI  24.IV.2013 d. 1 

śp. Janusz Andrzej PUŁECKI  21.IV.2013 l. 52 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

6.V 
(poniedziałek) 

730 
† Lucjana MOSKALEWICZA, w 19 rocznicę śmierci, 

Ireny MOSKALEWICZ 

1800 
† Stanisława i Władysławy, Jerzego i Janiny WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK, Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

7.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

8.V 
(środa) 

730 
† Stanisława i Marianny WIŚNIEWSKICH, 

zmarłych z rodzin KŁOSZEWSKICH i BABICZÓW 

1800 † Stanisława STĘPNICKIEGO, Zofii i Stanisława SZATKOWSKICH 

9.V 
(czwartek) 

730 † Stanisławy MŁOTEK, z racji imienin, Mieczysława MŁOTKA 

1800 † Stanisława KOZŁOWSKIEGO 

10.V 
(piątek) 

730  

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

11.V 
(sobota) 

730  

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

12.V 
(niedziela) 

845 
† Józefa KALOTY, Władysławy BOROWSKIEJ, 

Jana ZALEWSKIEGO 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 † Dariusza i Jana OLESIŃSKICH 

1800 
† Kazimiery i Antoniego KOŁPAKÓW, Julianny KOŁPAK, 

Agnieszki i Jana KANABUSÓW 

POLSKIE MADONNY (170): MATKA MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU 
Białostocczanie do MATKI MIŁOSIER-

DZIA przez stulecia pielgrzymowali 

do Wilna. Wracali wzmocnieni uzys-

kanymi łaskami i w ten sposób roz-

szerzali kult PANI OSTROBRAMSKIEJ. 

Najbardziej spopularyzował go jed-

nak Adam Mickiewicz. Rok 1834, 

będący datą pierwszego wydania 

„Pana Tadeusza” to rok przełomowy 

w rozwoju kultu „TEJ, CO W OSTREJ 

ŚWIECI BRAMIE”, który w ciągu XIX w. 

objął cały kraj i emigrację. 

W Wilnie aliści kult ten był tłumiony 

przez rosyjskie władze zaborcze. 

Dopiero ukaz tolerancyjny cara Mi-

kołaja II w 1905 pozwolił na swo-

bodniejsze wyrażanie czci do MATKI 

BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ. 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i koronacja OBRAZU 

OSTROBRAMSKIEGO w Wilnie 2.VII.1927 przyczyniły się do dalszego upo-

wszechnienia czci do MATKI MIŁOSIERDZIA, także na Białostoczczyźnie. 

Ale w Białymstoku PATRONKA WILEŃSZCZYZNY nie miała SWOJEGO wizerunku. 

W 1945 z Wilna wyrzucony przez okupanta rosyjskiego został metropolita, 

abp Romuald Jałbrzykowski. Osiadł przy kościele farnym w Białymstoku. 

Wraz z nim do Białegostoku przeniósł się niejako kult OSTROBRAMSKIEJ 

MATKI MIŁOSIERDZIA. Nawet po jego śmierci w 1955 następcy– administra-

torzy części diecezji wileńskiej znajdującej się w republice polskiej – 

kontynuowali dzieło poprzednika. 

Jeden z nich, bp Henryk Gulbinowicz, na 25-lecie kapłaństwa, otrzymał 

w 1975 w darze od swoich kapłanów wizerunek MATKI BOŻEJ OSTROBRAM-

SKIEJ. Kapłani owi zakupili GO od malarki wileńskiej, także wyrzuconej 

z rodzinnego miasta, Łucji Bałzukiewicz, która namalowała GO w 1925 

i przez dziesięciolecia nie chciała się z NIM rozstać… 

Ale uległa namowom kapłanów, pewnie nie zdając sobie sprawy ze zna-

czenia tego poświęcenia… 

Rok później, w 1976 bp Gulbinowicz, gdy odchodził na stolicę arcybiskupią 

we Wrocławiu, pozostawił WIZERUNEK prokatedrze białostockiej. I to w tej 

prokatedrze (powstałej w latach 1900-5 – Rosjanie wydali wówczas zgodę 

tylko na „przybudówkę” do starego kościoła farnego, więc Polacy taką 

wybudowali, a że była wielokrotnie większa od fary…), w kaplicy MATKI 

MIŁOSIERDZIA, zawieszono wierną kopię MADONNY z Ostrej Bramy… 

Projekt kaplicy autorstwa prof. Adolfa Szczypińskiego (projektanta ołtarza 

na Placu Zwycięstwa, przy którym w 1979 Jan Paweł II pamiętnie wzywał 

DUCHA ŚWIĘTEGO…) nawiązywał do idei wileńskiej Ostrej Bramy. Głównym 

motywem kondygnacji dolnej był łuk bramy wjazdowej, natomiast górnej - 

trzy arkady nawiązujące do trzech okien kaplicy wileńskiej. W arkadzie 

środkowej umieszczono OBRAZ MATKI BOŻEJ… 

Poświęcenia kaplicy i OBRAZU dokonał 27.xi.1977 metropolita krakowski, 

Karol kard. Wojtyła i natychmiast pojawiły się bardzo liczne wota… 

Od 1992, gdy powstała archidiecezja białostocka, trwały starania o ko-

ronację OBRAZU. W trakcie przygotowań przeniesiono GO ze środkowej 

arkady niżej, pod łuk wyobrażający wileńską Bramę, bliżej czcicieli… 

Nowe korony, „królewski diadem”, Jan Paweł II poświęcił 12.III.1995. 

Papież przypominał wówczas watykańskim pielgrzymom: „Wasze 

białostockie sanktuarium w bazylice katedralnej jest w jakimś sensie 

przedłużeniem i kontynuacją tego wielkiego doświadczenia wiary, 

które w Ostrej Bramie ma swój początek…” 

Koronacji OBRAZU MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA dokonał 5.V.1995 Franciszek 

kard. Macharski, w obecności m.in. prezydenta RP, Lecha Wałęsy. 

Obecny na koronacji były biskup administracji białostockiej, a ówczesny 

metropolita wrocławski, Henryk kard. Gulbinowicz, powiedział: 

„Kiedy [kapłani] podarowali mi kopię [PANI OSTROBRAMSKIEJ] zrozumiałem, 

że to wielkie dzieło sztuki, ale też wielka świętość, obiekt czci bez względu 

na wyznanie i narodowość. Zostawiając obraz w białostockiej katedrze 

zostawiłem Wam MATKĘ MIŁOSIERDZIA”… 

il. MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA: katedra, Białystok; źródło: www.szkola-katolicka.pl 

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.szkola-katolicka.pl/liceum/Nasza_Patronka
http://www.swzygmunt.knc.pl/

