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Posłanie DUCHA ŚWIĘTEGO jest zawsze połączone z posłaniem SYNA i skierowane do niegoPor. J 16, 14-15. DUCH ŚWIĘTY, który jest „PANEM i OŻYWICIELEM”, zostaje 

posłany, aby uświęcić łono MARYI DZIEWICY i w sposób BOSKI uczynić je płodnym; sprawia ON, że MARYJA poczęła wiecznego SYNA OJCA w człowieczeństwie, 

które wziął od NIEJ. [KKK, 485] 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
Z KSIĘGI PRZYSŁÓWPrz 8, 22-31 

To mówi Mądrość BOŻA: 

»PAN mnie stworzył, swe 

arcydzieło, przed swymi 

czynami, od dawna. 

Od wieków jestem 

stworzona, od początku, 

zanim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy 

jeszcze bezmiar wód 

nie istniał ani źródła, 

co wodą tryskają, i za-

nim góry stanęły. Po-

częta jestem przed pa-

górkami, nim ziemię 

i pola uczynił, początek 

pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, 

z NIM byłam, gdy kreślił 

sklepienie nad bezmia-

rem wód, gdy w górze 

utwierdzał obłoki, gdy 

źródła wielkiej otchłani 

umacniał, gdy morzu 

stawiał granice, by wo-

dy z brzegów nie wyszły, 

gdy kreślił fundamenty 

pod ziemię. Ja byłam 

przy NIM mistrzynią, 

rozkoszą JEGO dzień 

po dniu, cały czas igra-

jąc przed NIM, igrając 

na okręgu ziemi, znaj-

dując radość przy synach ludzkich«. 

il. powyżej: KORONACJA DZIEWICY, GENTILE, z Fabriano (ok. 1370, Fabriano Marche - 1427, Rzym), poliptyk z Valle Romita (szczegół), 
ok. 1400, tempera na panelu, 157×180 cm, Pinacoteca di Brera, Mediolan; źródło: www.wga.hu 

PSALM RESPONSORYJNYPs 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a) 

REFREN: Jak jest przedziwne imię TWOJE, PANIE 

Gdy patrzę na TWOJE niebo, dzieło palców TWOICH, 

na księżyc i gwiazdy, któreś TY utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk TWOICH, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 5, 1-5 

Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z BOGIEM 

przez PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, dzięki któremu uzyskaliśmy 

przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją 

chwały BOŻEJ. 

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyra-

bia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś 

nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość BOŻA rozlana jest 

w sercach naszych przez DUCHA ŚWIĘTEGO, który został nam dany. 

AKLAMACJAAp 1, 8 Alleluja, Alleluja 

Chwała OJCU i SYNOWI, i DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 

BOGU, który jest i który był, i który przychodzi. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 16, 12-15 

JEZUS powiedział swoim uczniom: 

»Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie mo-

żecie. Gdy zaś przyjdzie ON, DUCH PRAWDY, doprowadzi was do całej 

prawdy. Bo nie będzie mówił od SIEBIE, ale powie wszystko, cokolwiek 

słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On MNIE otoczy chwałą, ponieważ 

z MOJEGO weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma OJCIEC, jest MOJE. 

Dlatego powiedziałem, że z MOJEGO bierze i wam objawi«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAŁGORZATA POLE, MĘCZENNICA 
Urodziła się 14.VIII.1473 w Farleigh Hunger-
ford w hrabstwie Somerset. 

Była najstarszą córką księcia Jerzego Plan-
tageneta, brata królów Edwarda IV i Ryszar-
da III, i Izabelii Neville. 

Matka umarła wcześnie, ojciec został stra-
cony za spiskowanie przeciw bratu - królowi. 

Po śmierci wuja, Ryszarda III, w bitwie pod 
Bosworth, władzę przejął Henryk VII Tudor 
i w 1491 wydał Małgorzatę za swojego 
kuzyna, Ryszarda Pole. Natomiast jej brata, 
Edwarda, uwięził i po 13 latach ściął… 

Ryszard Pole pełnił wiele funkcji na dworze 
Henryka VII. Gdy zmarł w 1504 Małgorzata 
została wdową z pięciorgiem dzieci. 

Początkowo żyła na łasce królewskiej. Ale 
po śmierci Henryka VII, koronacji Henry-
ka VIII i jego małżeństwie z Katarzyną Ara-
gońską została jedną z dwórek królowej. 
A w 1512 przywrócono jej prawa do posiadłości ojca. Została hrabiną Salisbury. 

Powierzonymi jej posiadłościami zarządzała dobrze, a Henryk VIII uważał ją wów-
czas za „najświętszą kobietę Anglii” i, po narodzinach pierwszej córki, Marii, 
uczynił ją jej matką chrzestną, a potem świadkiem jej bierzmowania. 

W 1520 została guwernantką Marii. Była nią do 1533, do rozwodu Henryka VIII. 

Rozpoczęła się epoka wielkich prześladowań katolików w Anglii… 

W V.1536 jej syn, Reginald, ostatecznie zerwał z Henrykiem VIII. Rok później 
został kardynałem. Król uznał to za zdradę… 

Prześladowania objęły całą rodzinę Małgorzaty. Jej drugi syn Artur już nie żył 
(zmarł ok. 1527), aresztowano za to dwóch innych, Galfryda i Henryka. 

10 dni później zatrzymano Małgorzatę. W raporcie dla Tomasza Cromwella, do-
radcy Henryka VIII i głównego sprawcy herezji angielskiej, stwierdzono, iż mimo 
wielogodzinnych przesłuchań „nic nie powiedziała”, że albo nic nie wiedziała 
o „zdradzie” synów, albo była „największą zdrajczynią jaka kiedykolwiek żyła”… 

Galfryda uniewinniono. Natomiast Małgorzata, Henryk i jej kuzyn, Henryk 
Courtenay, markiz Exeter, stanęli przed sądem parlamentarnym. 

Jednym z dowodów zdrady była przyniesiona przez Cromwella jedwabna tunika 
z wyszytymi na plecach pięcioma śladami po ranach Chrystusa. Miała świadczyć 
o wierności wobec kościoła katolickiego, ponieważ jej symbolika miała ją wiązać 
z tzw. Powstaniem Północy, czyli próbą przywrócenia wiary na północy Anglii. 

Dowód okazał się później fabrykacją… 

W V.1539 cała trójka została skazana na śmierć. Obaj Henrykowie zostali ścięci 
już w 1539, ale Małgorzatę pozostawiono tymczasowo w Tower w Londynie. 

Przetrzymywana była, bez właściwej odzieży, w nieogrzewanych celach… 

Na ścianie pozostawiła słowa: 

Zdrajcy na szafocie umierają 
Ja nie jestem zdrajczynią! 
Wiernym sługą pozostaję 

Sama kroku ku śmierci nie uczynię 
Nie zrobię kroku, zobaczycie! 

Chryste, w Swym miłosierdziu, ratuj mnie! 

27.V.1541 rano, powiadomiono ją, że wyrok zostanie wykonany - za godzinę… 

Na miejsce straceń na terenie Tower udała się spokojnie i z godnością. 

Gdy dotarła na miejsce, uklękła i pomodliła się za króla. I powtórzyła słowa 
Chrystusa: »Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie«
Mt 5, 10

. 

Ale, jak zapowiadała, dobrowolnie na szafot nie weszła. 68-letnią kobietę zacią-
gnięto więc i przymuszono do położenia głowy pod topór. Niedoświadczony kat 
pierwszym ciosem uderzył ją w ramię i potrzebne były następne… 

Pochowano ją w kaplicy św. Piotra ad Vincula w twierdzy Tower. 

Jej syn, Reginald kard. Pole, powiedział, że „nigdy nie przestanie zwać się synem 
męczennicy”… 

Została beatyfikowana 29.XII.1886 przez Leona XIII. (uroczystość 27 maja) 

il. pow.: MAŁGORZATA POLE: ok. 1535, olejny na panelu, National Portrait Gallery, Londyn; źródło: commons.wikimedia.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gentile/coronat1.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unknown_woman,_formerly_known_as_Margaret_Pole,_Countess_of_Salisbury_from_NPG.jpg
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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! 
 25-26.V (sobota-niedziela): Pielgrzymka do Płocka po relikwie na-

szego patrona, św. Zygmunta. 
 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”. 

 27.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie II grupy kandydatów 
do sakramentu bierzmowania. 

 28.V (wtorek): O 1830 spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających 

na spływ kajakowy z ks. Darkiem. 
 29.V (środa): O 1830 spotkanie z rodzicami młodzieży przygo-

towującej się do sakramentu bierzmowania. 
 30.v (czwartek): Uroczystość BOŻEGO CIAŁA: 

 Msze św. o 845 i 1030. 
 Po Mszy o 1030 PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy: 

 Trasa: tradycyjna. 
 Śpiewana będzie Litania do Serca Pana Jezusa. 
 Prosimy! o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji 

i o wcześniejsze zainteresowanie się stanem 
chorągwi, feretronów, poduszek procesyjnych! 

 Gorący apel o mobilizację panów do niesienia w cza-
sie procesji baldachimu, chorągwi i sztandarów! 

 W sposób szczególny na procesję zapraszane są dzieci 

pierwszo-komunijne i rocznicowe - w swych 
uroczystych strojach komunijnych! 

 Prosimy! wszystkie zespoły istniejące na terenie parafii 
o przybycie w regionalnych strojach ludowych. 

 28.v (wtorek): Zebranie dziewczynek sypiących kwiatki 
w trakcie procesji o 1700 przed kościołem. Zapraszamy! 

 Mszy św. o 1200 i 1800, jak też NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO, nie 
będzie. 

 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730: 
 W dniach 30.VII–12.VIII parafia organizuje wyjazd wakacyjny 

dla dzieci i młodzieży do Zawoi. Zapisy u ks. Darka. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Andrzej KRÓLAK, kawaler, i Paulina GRZANKA, panna 

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 

27.V 
(poniedziałek) 

730  

1800  

28.V 
(wtorek) 

730  

1800  

1800  

29.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława, Krzysztofa WINIARKÓW, 

Zofii i Aleksandra NOWACKICH, Stanisławy BIERNACKIEJ 

30.V 
(czwartek) 

845 † Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 
† Janiny, Zofii i Józefa MICHALAKÓW, 

Wiktorii i Wojciecha GAWRYSIÓW 

31.V 
(piątek) 

730  

1800  

1.VI 
(sobota) 

730  

1800 † Janiny SYKULAK, w 2 rocznicę śmierci 

2.VI 
(niedziela) 

845 

† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodziny GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

† Jarosława i Pawła GUTÓW 

1030 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1200 
† Marianny, w 1 rocznicę śmierci, 

Tadeusza KANABUSÓW 

1800 
† zmarłych rodziców: Aleksandra w 10 rocznicę śmierci, i 

Antoniny RACIBORSKICH 

POLSKIE MADONNY (173): MATKA BOŻA ŁASKAWA Z WIELICZKI 
Według przekazu OBRAZ przywieźli 

do Wieliczki kupcy z południa, 

z Włoch lub Bałkanów, i za otrzyma-

ną sól ofiarowali go górnikom. Nato-

miast według najnowszych badań 

autorem był niejaki Dąbski lub Dą-

browski, który wzorował się na dzie-

łach artysty hiszpańskiego Murillo. 

Początkowo otaczano GO kultem 

w przydrożnej kaplicy pw. św. Antonie-

go z Padwy, patrona górników. 

W 1623 przeniesiono GO do kościoła 

ufundowanego przez króla Zygmun-

ta III, w podzięce za zwycięstwo pod 

Smoleńskiem, i darowanego franci-

szkanom-reformatom. 

Już wówczas uznawano OBRAZ za cu-

downy. W księdze cudów i łask w la-

tach 1603-37 odnotowano cztery 

przypadki powrotu do życia dzieci, 

które utonęły i uznano je za martwe… 

Obraz MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM namalowano farbami olejnymi na lekko 

pofalowanej płycie z piaskowca o wymiarach 620×869 mm i grubości 

30 mm. Kompozycja określana jest fachowo terminem „Eleusa”. 

Niezwykły związek MATKI BOŻEJ z Wieliczką trwał. Gdy w 1655 miasto i ko-

palnię zniszczyli Szwedzi, klasztor pozostawili nietknięty. I choć dwa lata 

później, w czasie najazdu Węgrów, OBRAZ zbezczeszczono i odarto z wszel-

kich ozdób, specjalna opieka MARYI nad Wieliczką nie skończyła się. 

I tak w 1660, w czasie „morowego powietrza", franciszkanie pomagający 

chorym nie ulegli pladze. Podobnie w latach 1706-9 w czasie dżumy ża-

den zakonnik nie zmarł, mimo że wielu posługiwało umierającym… 

W 1718 w pożarze spłonęło wnętrze świątyni. Żar był tak wielki, że „mury 

pękały”, ale obraz MATKI BOŻEJ ocalał, mimo że stopiła się na NIM 

metalowa sukienka i korony… 

W 1726 kult PANI WIELICKIEJ był tak duży, że ofiarowano JEJ nowe sukienki, 

w miejsce rzeźbionych w lipowym drewnie i złoconych. Z przetopionych 

wotów – których było ponoć kilka tysięcy, złotych i srebrnych, korali i pereł 

- odlano ramę, w której OBRAZ pozostaje do dziś. 

Przybywały nowe wota, nie tylko ze złota czy srebra, korali czy pereł. 

Wierni pozostawiali także świece i materiał do ich wyrobu, oraz wota 

wykonane z soli, przynoszone przez wdzięcznych górników. I modlitwę, 

świetnie wyrażoną w starej pieśni wielickiej: 

O droga PERŁO w tym tu wizerunku, 

Nie odmawiaj nam TWEGO ratunku, 

Okryj nas płaszczem TWEJ szczodrobliwości, 

KRÓLOWO POLSKI, MATKO ŁASKAWOŚCI 

Dla bezpieczeństwa od najdawniejszych czasów WIZERUNEK zasłaniano 

specjalną metalową zasuwą z wizerunkiem MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ. 

Obecna pochodzi z 1809… 

W 1915 Rosjanie ostrzeliwali z armat miasto i klasztor, pociski gęsto pa-

dały na teren klasztoru, klasztornego ogrodu, a nawet wirydarza i na kruż-

ganek. Poważnie uszkodziły dachy klasztorne. Jeden z pocisków wpadł 

do kaplicy PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO, zabijając dwie osoby i jedną raniąc. 

Ale PANI WIELICKA ocalała ratując też pozostałych mieszkańców… 

Ocalenie miasta i okolicy w czasach II wojny światowej przypisano również 

MATCE BOŻEJ. W dniach 20-2.I.1945 miasto było bowiem ostrzeliwane 

przez nadciągających Rosjan. I znów mieszkańcy gromadzili się przed SWO-

JĄ PANIĄ prosząc o ocalenie. I nie zawiedli się. 

W 16.VIII.1954 zakonników wyrzuciły z klasztoru polskojęzyczne rosyjskie 

władze. Był to już wszelako schyłek najgorszego okresu władzy komu-

nazistów i franciszkanie powrócili dwa lata później, w 1956. 

Niedługo po objęciu urzędu sufragana w archidiecezji krakowskiej, 

9.X.1961, przed PANIĄ WIELICKĄ modlił się bp Karol Wojtyła. Potem 

powracał do Wieliczki wielokrotnie, już jako arcybiskup i kardynał… 

W 1992 klasztor uniknął, po zalaniu lokalnej kopalni soli przez słodką 

wodę, katastrofy. Podziemny wylew spowodował osuwanie się zbocza, 

a to z kolei spowodowało rozpadanie się wielu obiektów oraz okalającego 

ogród klasztorny muru. Ale dom MATKI BOŻEJ ocalał… 

Breve papieskie dozwalające na koronację DZIEWICY z Wadowic podpisane 

zostało 14.V.1944. W X.1994 Jan Paweł II osobiście poświęcił przywie-

zione do Rzymu w pielgrzymce korony, którymi WIELICKA PANI została 

ukoronowana rok później, 4.VI.1995, przez Franciszka kard. Macharskiego. 

il. MATKA BOŻA ŁASKAWA: sanktuarium, Wieliczka; źródło: ofm.krakow.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://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=wieliczka
http://www.swzygmunt.knc.pl/

