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Symbol Apostolski łączy wiarę w odpuszczenie grzechów z wiarą w DUCHA ŚWIĘTEGO, a także z wiarą w Kościół i w komunię świętych. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY, dając 

Apostołom DUCHA ŚWIĘTEGO, udzielił im swojej BOSKIEJ władzy odpuszczania grzechów: »Weźmijcie DUCHA ŚWIĘTEGO! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane«J 20, 22-23 [KKK, 976] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 1-11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdzie-

siątnicy, 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 roz-

dzieliły, i na każdym z nich spo-

czął jeden. I wszyscy zostali na-

pełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM, i za-

częli mó-wić 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 Galilej-

czykami? Jakżeż więc każdy z 

nas słyszy swój własny język 

ojczysty? – Partowie i Medo-

wie, 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”. 

il powyżej. : PIĘĆDZIESIĄTNICA, DORFFMEISTER, István (1741, Wiedeń - 1797, Sopron), 1782, olejny na płótnie, 55×33 cm, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapeszt; źródło: www.wga.hu 

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

REFREN: Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi ziemię 

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. 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20 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. JÓZEF KURZAWA, MĘCZENNIK 
Urodził się 6.I.1910 we wsi Świerczyna 
k. Kalisza. Był synem Jana i Józefy z domu 
Archańskiej. 

Uczył się w Kaliszu i po zdaniu matury wstą-
pił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Pie-
choty w Jarocinie i uzyskał stopień sierżanta 
podchorążego. 

W 1931 wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku i 14.VI.1936 

przyjął święcenia kapłańskie. 

Jego pierwszą, i jak się miało okazać ostat-
nią, parafią był Osięcin, gdzie oprócz obo-
wiązków wikariusza pełnił funkcję prefekta. 

Proboszcz, ks. Wincenty Matuszewski, po-
wierzył mu odpowiedzialność za wszech-
stronny rozwój dzieci i młodzieży. Organi-
zował więc grę w piłkę nożną, w siatkówkę. 
Miał rower – luksus na owe czasy - na któ-
rym często jeździł, ale jeszcze częściej jeź-
dzili nim młodzi ludzie z Osięcin. 

Spotkania z młodzieżą miały przyjacielski, koleżeński wręcz charakter. Świadczył 
o tym uśmiech na twarzach starszych ludzi, wspominających po wielu latach swe-
go księdza wikariusza… Zapamiętano też jego kazania i piękny tembr głosu… 

Po wybuchu wojny 1.IX.1939 pozostał na stanowisku, mimo że w pobliskim Piotr-
kowie Kujawskim Niemcy rozstrzelali, w nocy z 31.X na 1.XI.1939, 8 kapłanów… 

Obaj kapłani próbowali prowadzić w miarę normalną działalność duszpasterską… 

W II.1940 lokalnym komendantem policji został niejaki Jan Pichler, a w IV.1940 
przybył komisaryczny burmistrz, niejaki Ernest Daub, obaj Austriacy. Postanowili 
przeprowadzić rewizję na plebanii. O zamiarach poinformowano kapłanów. 
Proboszcz zasugerował Józefowi ucieczkę, sam decydując się na pozostanie. 

Józef odjechał na rowerze, ale po drodze się zatrzymał i … powrócił. 

W nocy z 21 na 22.V rewizję przeprowadzono. Dwa dni później, w uroczystość 
Bożego Ciała, księża otrzymali ponowne ostrzeżenie… 

Do późnych godzin trwali na modlitwie. Po północy przybyli Pichler i Daub. Wypro-
wadzili kapłanów z plebanii. Świadkowie widzieli, że proboszcza uderzono w gło-
wę. Józef próbował go zasłaniać, więc uderzono i jego. Później samochodem pro-
wadzonym przez niejakiego Wilhelma Haacka, Niemca wywieziono ich… 

Rankiem 24.V odkryto koło Osięcin, w przydrożnym rowie, zwłoki obu kapłanów… 

Ku powszechnemu zaskoczeniu po trzech dniach sprawcy zostali aresztowani 
i wyrokiem sądu w Inowrocławiu skazani na karę więzienia… 

24.V.1988, w 48 rocznicę śmierci, męczennicy z Osięcin otrzymali tytuł: 
„Męczennicy Eucharystii i Jedności Kapłańskiej”. 

Obu beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie 13.vi.1999, w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej.… (uroczystość 24 maja) 

il.: JÓZEF KURZAWA: obraz współczesny; źródło: theblackcordelias.wordpress.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/dorffmei/istvan/szentlel.html
http://theblackcordelias.wordpress.com/category/blessed-jozef-kurzawa/
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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! 
 19.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 

ZIELONE ŚWIĄTKI 
 Zakończenie 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! 

 Na Mszy św. o 1030 rocznica I Komunii świętej. 
 20.V (poniedziałek): Drugi dzień „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” – święto 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 
 Msze św. o 730 i 1800. 

 O 1900 spotkanie I grupy kandydatów do bierzmowania. 
 21.V (wtorek): O 1300, poprzedzona występem chóru ze szkoły 

w Słomczynie, Msza św. z okazji 150 rocznicy Powstania 
Styczniowego. Po niej przemarsz pod pomnik Powstańców 
w Cieciszewie i o 1430 dalsze uroczystości. Zapraszamy! 

 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka do Płocka po relikwie na-
szego patrona, św. Zygmunta. 

 Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zapisy – u księży. 
 25.V (sobota): Pierwszy dzień pielgrzymki wodnej – Wisłą. 

O 830 Msza św. polowa w Gassach. Wypłynięcie ok. 900. 
 26.V (niedziela): 

 Z parafii wyruszą dwa autokary. Jeden o 930 będzie 
podstawiony przy Straży Pożarnej w Czernidłach 
i stamtąd podjedzie pod kościół. Drugi o 945 zostanie 
podstawiony na parking przy kościele. 

 Dotarcie autokarów do Płocka ok. 1300. W planie 
zwiedzanie muzeum diecezjalnego. 

 O 1630 Msza św. w katedrze płockiej, pod przewod-
nictwem ordynariusza, bpa Piotra Libery, podczas 
której nastąpi przekazanie relikwii św. Zygmunta. 

 Powrót do Słomczyna przewidywany jest na 2130. 
 Honorowy patronat nad pielgrzymką objął nasz Arcy-

pasterz, Kazimierz kard. NYCZ i Adam STRUZIK, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Ks. Kardynał udzielił wszy-
stkim pielgrzymom swojego błogosławieństwa. Patronatu 
medialnego nad pielgrzymką podjął się „Gość Niedzielny”. 

 26.V (niedziela): W związku z pielgrzymką, może się zdarzyć, 

iż dostępny będzie tylko jeden ksiądz. Chętni do spowiedzi 
proszeni są o przystąpienie do niej przed Mszą św. 

 29.V (środa): O 1900 spotkanie z rodzicami młodzieży przygo-

towującej się do bierzmowania 
 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. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Krzysztof ADAMCZYK, kawaler z parafii tutejszej, i Anna BLA-

CHOWSKA, panna z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.V 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie dla Pauliny i szczęśliwą operację 

1800 † Anny, Heleny i Feliksa KANABUSÓW 

21.V 
(wtorek) 

730  

1800 w 150 rocznicę POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

1800 
† Wojciecha i Marii LICHOCKICH, 

zmarłych z rodzin LICHOCKICH i KLUCZYŃSKICH 

22.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

23.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Juliana MATYJASIAKA 

24.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Urszuli LACH, w 2 rocznicę śmierci 

25.V 
(sobota) 

730  

1800 
† Jana, Ireny i Sławomira KULCZYKÓW, 

Marcina i Mirosławy MILEWSKICH 

26.V 
(niedziela) 

845 † Stanisława CIEŚLAKA, Tadeusza KARWATA 

1030 
† Stanisława KORYTKA, w 9 rocznicę śmierci, 

Elżbiety, Tadeusza, Marianny i Mateusza KORYTKÓW 

1200 † Stanisława PINDELSKIEGO, w 6 rocznicę śmierci 

1800 † Mariana JĘKSY 

POLSKIE MADONNY (172): WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH Z TWARDOGÓRY 
Twardogóra, dolnośląskie miasto 

położone ok. 23 km od Oleśnicy 

i ok. 50 km od Wrocławia, szczyci się 

historią sięgającą pierwszych Pia-

stów. Ale jego PATRONKA, MATKA 

BOŻA WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH, po-

jawiła się w nim dopiero po za-

kończeniu działań zbrojnych II woj-

ny światowej, w 1945. 

Do Twardogóry zjeżdżali wówczas 

polscy wygnańcy i uciekinierzy z za-

trzymanych przez zaborczą Rosję 

Kresów Wschodnich. 

Z niedalekiego Ostrzeszowa przybył 

również ks. Jan Duniec, salezjanin. 

Wkrótce wobec stale rosnącej ilości 

katolików udało mu się pozyskać 

były kościół ewangelicki. W jego oł-

tarzu głównym umieścił figurę zac-

nej PATRONKI - MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH. 

FIGURKĘ wyrzeźbił, w drzewie lipowym, ok. 1939, Jan Szczerkowski, artysta 

z Barwałdu koło Wadowic, zatrudniony w Oświęcimiu. 

Salezjanie MATKĘ BOŻĄ WSPOMOŻYCIELKĘ WIERNYCH szczególnie umiłowali 

w XIX w. Ich założyciel, św. Jan Bosco, wybudował na przedmieściach 

Turynu, świątynię pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W niej 

umieścił, namalowany przez Tomasza Lorenzone, obraz WSPOMOŻYCIELKI, 

który nie tylko stał się centralnym obiektem świątyni, ale i punktem 

odniesienia dla setek inicjatyw salezjańskich na świecie… 

I to kopią tego WIZERUNKU była FIGURKA z Oświęcimia. 

FIGURA została zamówiona przez jeden z kościołów k. Lwowa, jako część 

jego nowego ołtarza. Gdy Niemcy 1.IX.1939 zaatakowali Rzeczpospolitą 

ołtarz nie był jeszcze skończony. Okupanci zajmując salezjański ośrodek 

w Oświęcimiu wyrzucili go i FIGURKĘ na podwórze… 

Od zniszczenia uratowała je pracownica szkoły, niejaka Julia Piwowarska. 

Ukryła i figurkę MADONNY, i ołtarz, na strychu domu, nad dawną jadalnią… 

W 1943 Twardogórę zbombardowały alianckie samoloty. Szkoła legła 

w gruzach. Ukrywany ołtarz uległ zniszczeniu. Ale ku zdziwieniu wielu na wy-

stającej z gruzów belce stała – nienaruszona – MADONNA z DZIECIĄTKIEM. 

I znów p. Julia Piwowarska zabrała FIGURKĘ i schowała w pobliskiej kwia-

ciarni a na początku 1945 - we własnym pokoju… 

Niedługo potem Twardogórę zaczęli bombardować Rosjanie. Mieszkanie 

p. Julii spłonęło. Ale ku zdumieniu wszystkich, na resztkach spalonego 

stołu, osmalona od dymu, z jasnymi oczami, stała figura WSPOMOŻYCIELKI… 

Wtedy salezjanie wysłali JĄ pociągiem, z maszynami i przyborami do szy-

cia dla szkoły krawieckiej do Twardogóry. Transport jednak … zaginął (Ro-

sjanie wszystko wówczas kierowali na wschód). Zaginęły wszystkie skrzy-

nie - oprócz jednej. Po jej otwarciu ks. Duniec ujrzał figurkę MARYI… 

8.XII.1945 nowy katolicki kościół – oczywiście pw. Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych - poświęcił administrator apostolski, ks. Karol Milik, a dwuletnia 

dziewczynka włożyła na głowy MADONNY i DZIECIĄTKA tymczasowe korony… 

Kult MATKI BOŻEJ zaczął się szerzyć. W okresie 1948-61 złożonych zostało 

ponad 800 wot. W 2004 liczba wot wynosiła już 1450. 31.V.1994 bp Na-

pierała ogłosił świątynię sanktuarium maryjnym diecezji kaliskiej. 

Mówił wówczas: „Przy JEJ wizerunku przybysze na obcej ziemi, którzy prze-

żyli straszną gehennę, czuli się u siebie, stawali się sobie bliscy, odnaj-

dywali się w jedności wiary i Kościoła. WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH w twar-

dogórskiej świątyni spoglądała na nich pełnymi miłości i pokoju oczami. 

Tysiące próśb i tysiące podziękowań […] kryje archiwum parafialne […]. Ileż 

więcej jest tych, które pozostają w ukryciu, znane jedynie BOGU”… 

Rok później, 22.V.1995 w Skoczowie, Jan Paweł II, podczas kolejnej 

pielgrzymki do Ojczyzny, poświęcił korony dla PANI TWARDOGÓRSKIEJ. 

Wreszcie 24.IX.1995 WSPOMOŻYCIELKĘ z Twardogóry koronował Prymas 

Józef kard. Glemp wraz z nuncjuszem Józefem abpem Kowalczykiem. 

il. MATKA BOŻA WSPOMOŻYCIELKA WIERNY: sanktuarium, Twardogóra; źródło: spm.salezjanie.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://spm.salezjanie.pl/2007/11/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

