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Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu Wcielenia „przybrana natura nie uległa zniszczeniu”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22, Kościół doszedł w ciągu wieków 

do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy CHRYSTUSA, z jej działaniami rozumu i woli, oraz JEGO ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem 

musiał przypominać, że ludzka natura CHRYSTUSA należy na własność do BOSKIEJ OSOBY SYNA BOŻEGO, przez którą została przyjęta. Wszystko to, kim ON jest, 

i to, co czyni w niej, należy do „JEDNEGO z TRÓJCY”. SYN BOŻY udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia w TRÓJCY. Zarówno 

w swojej duszy, jak w swoim ciele CHRYSTUS wyraża więc po ludzku BOSKIE życie TRÓJCYpor. J 14, 9-10. [KKK, 470] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
KTO MNIE ZOBACZYŁ, ZOBACZYŁ TAKŻE I OJCA – TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886-94, farby wodne na szarym papierze, 13.7×12.7 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 6, 1-7 

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 

Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano 

ich wdowy. 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: „Nie jest rzeczą 

słuszną, abyśmy zaniedbali słowo BOŻE, a obsługiwali stoły. Upatrzcież 

zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, 

pełnych DUCHA i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się 

wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. 

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 

pełnego wiary i DUCHA ŚWIĘTEGO, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 

Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, 

którzy modląc się włożyli na nich ręce. 

A słowo BOŻE rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów 

w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22) 

REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu PANA 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć PANA, 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Sławcie PANA na cytrze, 

grajcie MU na harfie o dziesięciu strunach. 

Bo słowo PANA jest prawe, 

a każde JEGO dzieło godne zaufania. 

ON miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna JEGO łaski. 

Oczy PANA zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na JEGO łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 2, 4-9 

Najmilsi: 

Zbliżając się do PANA, który jest żywym kamieniem, odrzuconym 

wprawdzie przez ludzi, ale u BOGA wybranym i drogocennym, wy również 

niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, 

by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 

przyjemnych BOGU przez JEZUSA CHRYSTUSA. To bowiem zawiera się w Piś-

mie: »Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 

a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony«. 

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie 

ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła – 

i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, 

do czego zresztą są przeznaczeni. 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 

świętym narodem, ludem BOGU na własność przeznaczonym, abyście 

ogłaszali dzieła potęgi TEGO, który was wezwał z ciemności do prze-

dziwnego swojego światła. 

AKLAMACJAJ 14, 6 Alleluja, Alleluja 

JA jestem drogą i prawdą, i życiem, 

nikt nie przychodzi do OJCA inaczej, jak tylko przeze MNIE. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 14, 1-12 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w BOGA? I we MNIE wierzcie. 

W domu OJCA MEGO jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 

i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie JA jestem. Znacie drogę, dokąd JA idę«. 

Odezwał się do NIEGO Tomasz: „PANIE, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę?” 

Odpowiedział mu JEZUS: »JA jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-

chodzi do OJCA inaczej, jak tylko przeze MNIE. Gdybyście MNIE poznali, 

znalibyście i mojego OJCA. Ale teraz już GO znacie i zobaczyliście«. 

Rzekł do NIEGO Filip: „PANIE, pokaż nam OJCA, a to nam wystarczy”. 

Odpowiedział mu JEZUS: »Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze MNIE 

nie poznałeś? Kto MNIE zobaczył, zobaczył także i OJCA. Dlaczego więc 

mówisz: Pokaż nam OJCA? Czy nie wierzysz, że JA jestem w OJCU, a OJCIEC 

we MNIE? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. OJCIEC, 

który trwa we MNIE, ON sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie MI, że JA jestem 

w OJCU, a OJCIEC we MNIE. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu 

na same dzieła. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we MNIE wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczy-

ni, bo JA idę do OJCA«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANASTAZY PANKIEWICZ, MĘCZENNIK 
Jakub urodził się 9.VII.1882 we wsi Nagórzany, k. Sanoka. 

Był synem rolnika, Tomasza, i Tekli z domu Lenio. 

Ochrzczony został w sąsiednim miasteczku Nowotaniec. 
Tam też pobierał pierwsze nauki. 

Następnie uczył się w gimnazjach w Sanoku i Lwowie. 

Tam narodziło się powołanie i w 1900 wstąpił do zakonu 
bernardynów we Lwowie. Przybrał imię Anastazego. 

Po nowicjacie i studiach w Krakowie, złożył w 1904 śluby 
wieczyste, a 1.VIII.1906 przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługiwał w klasztorach i parafiach w Wieliczce, 
Krakowie, Włocławku, Lwowie i Dżurkowie k. Kołomyi. 

W czasie I wojny światowej był, w randze kapitana, 
kapelanem polskich żołnierzy na Węgrzech. 

Po wojnie pełnił, w latach 1919-30, funkcję gwardiana w klasztorze w Krakowie, 
gdzie dokonał m.in. remontu świątyni. 

Następnie został skierowany do Łodzi. Tam, m.in. przy wsparciu kanadyjskiej 
Polonii, zakupił w dzielnicy Doły kilka działek… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13472/Address_to_Saint_Philip_Allocution_%C3%A0_Saint_Philippe/set/aba1625abc4406a23e321d879f52d775
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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! 
 18.V (niedziela): Msza św. w rocznicę I KOMUNII ŚW. o 1030. 
 21.V (środa): O 1800 sakrament bierzmowania młodzieży z na-

szej parafii, z rąk bpa Józefa GÓRZYŃSKIEGO. 
 24.V (sobota): O 1000 w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela 

w Warszawie święcenia kapłańskie Macieja SZYMAŃSKIEGO, 
który odbywał w naszej parafii praktyki diakońskie, oraz Pa-
wła JAWORSKIEGO, pochodzącego z naszej parafii. Parafian 
zachęcamy! do modlitwy w intencji księży diakonów, którzy 
w tym tygodniu odprawiają rekolekcje przed święceniami! 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 25.V, na sumie. 
 1.VI (niedziela): O 1200 Msza św. prymicyjna ks. Pawła Jawor-

skiego. Zapraszamy! 

 8.VI (niedziela): O 1200 Msza św. prymicyjna ks. Macieja Szymań-
skiego. Zapraszamy! 

 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta: 
 Zgłoszenia do ks. proboszcza lub ks. Darka 
 Program – w kościelu i u księży. 
 Do nabycia, rozprowadzany przez ministrantów, komiks 

o „Hermie św. Zygmunta”, w cenie 10 zł. 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

17.V Artur Damian LUBELSKI i Monika STĘPIEŃ 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Konrad MILLER, kawaler z parafii pw. św. Antoniego Marii 

Zaccarii w Warszawie, i Sylwia SALAMONIK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Daniel WĘGLIŃSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Agata 

KOWALCZYK, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Karol BARAN, kawaler z parafii tutejszej, i Katarzyna 

SIERADZKA, panna z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Jankowicach Sandomierskich 

Zapowiedź I: Michał SADŁO, kawaler, i Aleksandra KAMIŃSKA, 

panna, oboje z parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie 

Zapowiedź I: Grzegorz DOMINIK, kawaler, i Paulina ANUSZEWSKA, 

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. Stanisław RYBAK  5.V.2014 l. 70 
śp. Izabela KANABUS  28.IV.2014 l. 22 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

19.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Anny WALICKIEJ, w 15 rocznicę śmierci., 

Ireny i Józefa WALICKICH, 

Marianny i Wacława ZARONÓW 

20.V 
(wtorek) 

730 
o błogosławieństwo BOŻE dla ks. Adama WYSZYŃSKIEGO, 

z racji 25 rocznicy święceń 

1800 

† Jana ZAWADZANKO, w 23 rocznicę śmierci, 

Stanisławy i Stanisława ZAWADZANKÓW, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Wiesława BIERNACKIEGO 

21.V 
(środa) 

730  

1800 w intencji bierzmowanych 

22.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Heleny i Karoliny MOLAK 

23.V 
(piątek) 

730  

1800 † Stanisławy, Cecylii i Wincentego BIERNACKICH 

24.V 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Urszuli LACH, w 3 rocznicę śmierci 

25.V 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Mieczysława BOGUSZÓW, w 9 rocznicę śmierci, 

Stanisława BACHORSKIEGO, w 11 rocznicę śmierci 

1030 † Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 † Janiny BOROWSKIEJ 

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 10 rocznicę śmierci, 

Elżbiety, Tadeusza, Marianny i Mateusza KORYTKÓW 

W BŁĘKICIE NAM WYZNACZYŁ DOM… 
Dowódca podniósł twarz i rzekł 

Słów kilka zbitych w kamień 

Żołnierze zdławić trzeba lęk 

Za września złą kampanię 

Ruszycie dzisiaj tam gdzie nikt 

Przedostać się nie może 

Bo TY pomożesz zdobyć szczyt 

Mój Miłosierny BOŻE! 

Więc naprzód! Naprzód! zagrzmiał śpiew 

Pod góry szorstkim gronem 

Nasz bagnet sięgnie tam gdzie lew 

Przelewał łzy czerwone 

Już Francji dumny żołnierz padł 

Szturmując dniem bezdroże 

Ten raz nam w plecy poślij wiatr 

Nasz miłosierny BOŻE! 

Jak ślepcy nienajktrótszą z dróg 

Błądzimy przez kontynent 

Niejeden z nas zapomnieć mógł 

Ojczyznę jak dziewczynę 

W błękicie nam wyznaczył dom 

Wierności srebrny orzeł 

Dotrzemy tam ze wszystkich stron 

Nasz Miłosierny BOŻE! 

Sztandarem przyzdobili gruz 

Na krańcach swego szlaku 

By pieśnią i szaleństwem wzrósł 

Aliancki pierścień mapy 

Lecz miej w opiece tych co dziś 

Zasnęli w niepokorze 

I tego który kazał iść 

Mój Miłosierny BOŻE! 

CZAJKOWSKI, Leszek. (ur. 1967, Warszawa) 

 
il. MONTE CASSINO– GAZDA, Tadeusz (ur. 1952, Zgierz, olejny na płótnie, 40×50 cm; źródło: www.touchofart.eu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ANASTAZY PANKIEWICZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W Łodzi założył kościoł pw. św. Elżbiety Węgierskiej a w latach 1932-7 wybudował 
trzypiętrowy gmach na klasztor i gimnazjum. 

W 1937 powołał do życia Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla… 

Po agresji 1.IX.1939 Łódź znalazła się w tzw. Kraju Warty, i 2.II.1940 Niemcy zajęli 
klasztor oraz kościół, który przekształcili w stajnie i garaże. Zamieszkał wówczas, 
w małym pokoiku, u kierownika lokalnego cmentarza. 

Ale już 1.IV.1940 został aresztowany. Zwolniono go po 17 dniach. Względną 
wolnością okupacyjną cieszył się jeszcze przez półtora roku… 

6.X.1941 wraz z setkami polskich kapłanów został ponownie aresztowany. 
Wywieziono go do obozu przejściowego w Konstantynowie Łódzkim. Stamtąd 
30.X.1941 wywieziono go do KL Dachau. Tam otrzymał numer obozowy 28176. 

Po niespełna siedmiu miesiącach był już tak wyczerpany i wygłodzony, 
iż 18.V.1942 został umieszczony w tzw. baraku „dla inwalidów”. 

Przed przeniesieniem miał powiedzieć: „Niech się dzieje wola BOŻA”. 

20.V.1942 wyspowiadał się u współwięźnia, ks. Stefana Stępnia, i wyznał: „Jestem 
spokojny i gotowy na śmierć”. Tego samego dnia wywieziono go w tzw. „transporcie 
inwalidów” w nieznane. Był jednym z ostatnich, który wszedł do ciężarówki. Gdy 
usiłował pomóc ostatniemu ze skazańców niemiecki strażnik gwałtownie 
zatrzasnął właz. Ostre brzegi ucięły obie pomocne dłonie o. Anastazego… 

„Transporty inwalidów” wywożono do ośrodka eutanazyjnego Hartheim, gdzie 
wszystkich więźniów mordowano w samochodach, zamienionych w komory 
gazowe. Czy o. Anastazy dotrwał żywy do Hartheim – nie wiadomo… 

Ciało zapewne spalono w krematorium… 

13.VI.1999 w Warszawie został ogłoszony przez św. Jana Pawła II błogosławio-
nym (w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej). (uroczystość 20 maja) 

il. na odwrocie: BŁ. ANASTAZY PANKIEWICZ źródło: pl.wikipedia.org 

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 
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http://www.touchofart.eu/en/Tadeusz-Gazda/tg85-Monte-Cassino/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anastazy_Pankiewicz
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