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W JEZUSIE CHRYSTUSIE BOŻA prawda objawiła się w pełni. „Pełen łaski i prawdy”J 1, 14, jest ON »światłością świata«J 8,12, jest PRAWDĄPor. J 14, 6. »Kto w (NIEGO) wierzy, 

nie pozostaje w ciemności«J 12, 46. Uczeń JEZUSA »trwa w JEGO nauce«, by poznać »prawdę, która wyzwala«J 8, 32 i uświęcaPor. J 17, 17. Pójść za JEZUSEM oznacza żyć 

»DUCHEM PRAWDY«, którego OJCIEC posyła w JEGO imieniuPor. J 14, 26 i który prowadzi »do całej prawdy«J 16,13. JEZUS poucza swoich uczniów o bezwarunkowym 

umiłowaniu prawdy: »Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie«Mt 5, 37. [KKK, 2466] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ŚW. FILIP – RUBENS, PIotr Paweł (1577, Siegen – 1640,Antwerpia) 

ok. 1611, olejny na panelu, 107×82 cm, muzeum Prado, Madryt; źródło: www.artbible.info 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 8, 5-8. 14-17 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im CHRYSTUSA. Tłumy słuchały 

z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. 

Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, 

wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka 

radość zapanowała w tym mieście. 

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła 

słowo BOŻE, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się 

za nich, aby mogli otrzymać DUCHA ŚWIĘTEGO. Bo na żadnego z nich jeszcze 

nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię PANA JEZUSA. Wtedy więc 

Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PANA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę JEGO imienia, 

cześć MU chwalebną oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE 

niech imię TWOJE opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę. 

Nim się przeto radujmy, 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 15-18 

Najdrożsi: 

PANA CHRYSTUSA miejcie w sercach za ŚWIĘTEGO i bądźcie zawsze gotowi 

do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej na-

dziei, która w was jest. 

A z łagodnością i bojaźnią BOŻĄ zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, 

którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w CHRYSTUSIE, doznali 

zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej 

bowiem, jeżeli taka wola BOŻA, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. 

CHRYSTUS bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy 

za niesprawiedliwych, aby was do BOGA przyprowadzić; zabity wprawdzie 

na ciele, ale powołany do życia DUCHEM. 

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, 15-21 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 

JA zaś będę prosił OJCA, a innego POCIESZYCIELA da wam, aby z wami był 

na zawsze, DUCHA PRAWDY, którego świat przyjąć nie może, ponieważ 

GO nie widzi ani nie zna. Ale wy GO znacie, ponieważ u was przebywa 

i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat 

nie będzie już MNIE oglądał. Ale wy MNIE widzicie, ponieważ JA żyję 

i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że JA jestem w OJCU MOIM, 

a wy we MNIE i JA w was. 

Kto ma przykazania MOJE i zachowuje je, ten MNIE miłuje. Kto zaś 

MNIE miłuje, ten będzie umiłowany przez OJCA MEGO, a również JA będę 

go miłował i objawię MU SIEBIE«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ CEHELSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 17.XII.1896, w miasteczku Strusów, w Ga-
licji, w zaborze austriackim. 

Był synem znanego kapłana greckokatolickiego, 
Teodora i Marii Magdaleny z domu Mandyczewskiej. 

Ukończył polskie gimnazjum w Trembowli, a potem, 
w 1923, teologię na Uniwersytecie Lwowskim. 

31.VIII.1924 wziął ślub z Józefą z domu Ratycz, 
z którą miał dwóch synów i dwie córki… 

Pół roku później, 5.IV.1925, został wyświęcony przez 
metropolitę lwowskiego, abpa Andrzeja Szeptyckiego, 
na kapłana kościoła greckokatolickiego. 

Początkowo posługiwał w wiosce Wysypiwka. 
Następnie, w IX.1927, został proboszczem parafii 
we wsi Soroka, w woj. tarnopolskim. 

Założył i kierował bractwami Apostolstwa Modlitwy, 
Najświętszego Sakramentu i Absynentów. 

W 1934 rozpoczął budowę nowego kościoła. W tym celu założył cegielnię, gdzie 
parafianie sami wypalali cegły. Następnie wybudował dom ludowy oraz czytelnię 
ludową „Oświecenie”. Założył też oddział Krajowego Towarzystwa 
Gospodarczego „Wiejski Gospodarz” i oddział młodzieżowego towarzystwa „Ługi”. 

W 1938 został wice-dziekanem dekanatu Grzymałów. 

Po przepędzeniu Niemców przez Rosjan w 1945 r. rozpoczęły się prześladowania 
kościoła greckokatolickiego. Rosjanie aresztowali wszystkich biskupów, a na tzw. pse-
udo-soborze lwowskim, nieuznawanym przez Stolicę Apostolską, apostaci, kon-
trolowani przez Rosjan, „przyłączyli” unitów do kościoła prawosławnego. 

Mikołaj należał do tych, którzy nie wyrazili na to zgody. Był wielokrotnie 
zastraszany, przesłuchiwany i bity. Parafianie próbowali go namówić na operację 
schorzenia, na które od dawna cierpiał, w Trembowli, by w ten sposób uchro-
nić się przez NKWD. „Nie mogę was opuścić” – miał odpowiedzieć. Zakupił tylko 
lekarstwa i trochę się podleczył. Wyjaśniał – „Nie podpiszę przejścia 
na prawosławie, i nie opuszczę parafii”… 

W końcu 28.X.1946 został przez Rosjan aresztowany. 

Przetrzymywano go w Tarnopolu i tam, 27.I.1947, skazano na 10 lat łagru. 

700 parafian podpisało list z prośbą o jego zwolnienie – bezskutecznie. 

Po drodze na zesłanie przetrzymywano go m.in. w obozach przejściowych we wsi 
Lackie Wielkie, Podkamieniu i we Lwowie. Tam udawało mu się regularnie 
odprawiać Msze św. informując swoich parafiach o intencjach, w jakich je 
celebrował. Odprawił ich, w krótkim czasie, ok. 600… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.artbible.info/art/large/774.html
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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.V (niedziela): Chrzty 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 SZY-
MAŃSKIEGO. Zapraszamy! 

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

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

24.V Neil Robert BRITTON i Aleksandra Maria TUREK 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał SADŁO, kawaler, i Aleksandra KAMIŃSKA, 

panna, oboje z parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie 

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

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marcin ŁAGOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Barba-

ra DENKA, panna z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Poi-

zdowie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE 

26.V 
(poniedziałek) 

730 † Wiesławy NALEŻYTEJ 

1800 † Jadwigi i Jana NALEŻYTYCH 

27.V 
(wtorek) 

730  

1800 † Mariana JĘKSY 

28.V 
(środa) 

730  

1800 † Grażyny ŁĄCZYŃSKIEJ, z okazji Dnia Matki 

29.V 
(czwartek) 

730  

1800 
† Anny BOGUCKIEJ, 

Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

30.V 
(piątek) 

730  

1800 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

31.V 
(sobota) 

730 
† Janiny KORNAS, w 1 rocznicę śmierci, 

Józefa KORNASA 

1800 
† Stanisława PINDELSKIEGO, w 7 rocznicę śmierci, 

jego rodziców 

1.VI 
(niedziela) 

845 † Janiny SYKULAK, w 3 rocznicę śmierci 

1030 
† Marianny KANABUS, w 2 rocznicę śmierci, 

Tadeusza KANABUSA 

1200 w intencji ks. Pawła JAWORSKIEGO - MSZA ŚW. PRYMICYJNA 

1800 
† Leokadii SZUSTKOWSKIEJ, w 1 rocznicę śmierci, 

Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

POLSKIE MADONNY: POCIESZYCIELKA STRAPIONYCH Z MIEDZNEJ 
Na pierwszej stronie pochodzącej z 1729 „Księgi cudów” parafii we wsi 

Miedzna w woj. mazowieckim, ok. 7 km od Węgrowa, znajduje się infor-

macja, że trzy lata wcześniej, zimą 1726, mieszczanin, niejaki Hjacynt 

(Jacek) Pazio, w niezwykłych okolicznościach znalazł w lepiance młynarza, 

niejakiego Macieja Zastrużnego, mieszkającego „w pobliżu grobli” 

w Miedznej, obraz MADONNY. 

Miedzna jest osadą pochodzącą prawd. z XV w. W 1531 uzyskała, na mocy 

przywilejów króla Zygmunta I Starego, prawa miejskie. Pierwsza świątynia, 

pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, istniała już w 1470. 

Drugi, drewniany, barokowy kościół oddany został do użytku w 1670. Było 

to po 40-letnim epizodzie, kiedy poprzednia świątynia była oddana w ręce 

kalwinów. Zwrócili ją katolikom, ale zupełnie zdewastowaną… 

I to wówczas wspomniany mieszczanin przybyć miał, o zmroku, 

do młynarza, by pożyczyć świdra. Gospodarzy nie zastał, lecz widząc 

otwarte drzwi wszedł do środka. Tam zauważył jasność bijącą znad belki 

stropowej, podtrzymującej konstrukcję sufitu, i usłyszał jakiś głos 

dochodzący gdzieś z góry. Zaciekawiony wspiął się w kierunku źródła 

światła i wydobył stamtąd zwinięty w rulon obraz MATKI NAJŚWIĘTSZEJ. 

O wszystkim opowiedział młynarzowi, po jego powrocie. Maciej był zasko-

czony - nic o OBRAZIE nie wiedział, nie potrafił wyjaśnić skąd się tam wziął… 

Na sugestię Hjacynta młynarz umieścił OBRAZ na ścianie swej lepianki. 

W pierwszą sobotę po Nowym Roku, 4.I.1727, miało miejsce kolejne 

niezwykłe zdarzenie. Cieśla, niejaki Gabriel, stawiający nowy młyn, 

postanowił odpocząć sobie chwilę i u-

dał się do młynarza Macieja. Tam, na ła-

wie, ułożył się do drzemki, zwrócony 

twarzą ku wiszącemu na ścianie 

wizerunkowi MATKI BOŻEJ. 

Nagle zobaczyć miał poświatę bijącą 

od OBRAZU i wyłaniającego się z blasku 

anioła, który nakazał mu natychmiast 

zanieść OBRAZ do kościoła! 

Gabriel padł krzyżem przed MADONNĄ 

i w takiej pozycji zastała go żona Macie-

ja. Wkrótce wieść obiegła całe miasto… 

Proboszcz, za zgodą władz diecezji łuc-

kiej, umieścił OBRAZ w zakrystii, w zapie-

czętowanej skrzyni. 

Na wieść o wydarzeniach ordynariusz 

łucki, bp Stefan Bogusław Rupniewski, 

powołał specjalna komisję, a proboszczowi zlecił dokładne protokołowanie 

relacji tych, którzy doznawali łask oraz świadków zdarzeń. W ten sposób 

powstała wspomniana „Księga cudów”. 

Wkrótce bp Rupniewski uznał obraz MATKI BOŻEJ MIEDZEŃSKIEJ za cudowny 

i „łaskami słynący” oraz zezwolił na JEGO kult. Wówczas przeniesiono GO 

z zakrystii do bocznego ołtarza i ozdobiono srebrną szatą i koroną. 

Gdzie i w jakich okolicznościach MADONNA (55×40 cm) - bez DZIECIĄTKA! -  

namalowana na płótnie, powstała naprawdę nie wiadomo do dziś. 

Współcześni konserwatorzy datują JĄ aliści na przełom XVI i XVII w.… 

Miedzna stała się celem pielgrzymek. Wokół OBRAZU pojawiło się wiele 

tabliczek wotywnych, srebrnych serc, nóżek, pierścionków i sznurów korali. 

Uznano więc za konieczne umieszczenie GO w głównym ołtarzu 

i wprowadzenie rytuału jego uroczystego odsłaniania i zasłaniania. 

W tym celu odnowiono wnętrze kościoła oraz główny ołtarz, a dla MADONNY 

wykonano ozdobną, rokokową ramę, istniejąca do dziś. Intronizacja 

do ołtarza głównego odbyła się w 1765… 

Już w czasach zaborów, 21.VI.1802, XVII-wieczna świątynia spłonęła. 

CUDOWNY OBRAZ zdołano wszelako uratować. Wzniesiono wówczas trzecią 

świątynię, w zamierzeniu tymczasową. Okazało się aliści, że miała służyć 

parafii przez ponad 90 lat… 

Powstała wówczas także kaplica Objawienia - późnobarokowa, murowana, 

zbudowana na miejscu lepianki młynarza Macieja. 

Obie służyły parafii i parafianom podczas powstania styczniowego w la-

tach 1863-4, po którym Rosjanie odebrali parafii tzw. beneficjum kościelne, 

a Miedznej prawa miejskie, degradując osadę do statusu wsi. 

W latach 1891-3 powstała nowa, murowa, neo-gotycka świątynia. Jej kon-

sekracji, pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dokonał 

ordynariusz lubelski i podlaski, bp Franciszek Jaczewski. Świątynia ta ule-

gła poważnym uszkodzeniom w 1944, podczas odbijania Podlasia przez 

Rosjan z rąk Niemców. Ale MATKA BOŻA przetrwała… 

W 1996 ówczesny ordynariusz drohiczyński, bp Antoni Pacyfik Dydycz, roz-

począł starania o koronację MADONNY Z MIEDZNEJ. Udało się i 3.VI.1997, 

w Gnieźnie, Jan Paweł II, uroczyście poświęcił diademy. Na głowę MADONNY 

włożył je, 22.VI.1997, ówczesny Prymas Polski, Józef kard. Glemp. 

il. CUDOWNA MADONNA, sanktuarium Miedzna; źródło: www.sanktuarium-miedzna.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MIKOŁAJ CEHELSKI, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W końcu zesłano go do obozu Jawas, karnej kolonii nr N385/16, niedaleko Potmy, 
w republice Mordwia… 

20.XI.1950 napisał w cenzurowanym liście: „Miałem zły sen o 4 stycznia. Śniły 
mi się moje dzieci, jeszcze maleńkie, jakieś smutne. Nastąpiła powódź i dzieci 
załadowano do wielkich wagonów. Wpychałem je, by nie wypadły podczas 
podróży”. I stało się: mniej więcej w tym właśnie czasie jego syn Domicjan i córki 
Lida-Krystyna i Marta wywieziono w bydlęcych wagonach do regionu czytyjskiego 
na dalekiej Syberii. Za nimi pojechała ich matka, żona Mikołaja, Józefa, oraz mło-
da żona Domicjana, Zofia Aleksandra. Na zsyłkę… 

Jawas był jednym z najcięższych obozów pracy przymusowej. Więźniowie 
przetrzymywani byli w strasznych warunkach. Jednak i tam Mikołaj – do końca - 
sprawował opiekę duszpasterską nad współwięźniami… 

25.V.1951 dostał ataku bólu i zmarł tego samego dnia. 

Pochowano go na obozowym cmentarzu. 

Beatyfikowany został 27.VI.2001 przez Jana Pawła II we Lwowie, w gronie 
27 ukraińskich męczenników totalitaryzmów. (uroczystość 25 maja) 

il. na odwrocie: BŁ. MIKOŁAJ CEHELSKI 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 
 

SEW 

http://www.sanktuarium-miedzna.pl/index.php/sanktuarium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anastazy_Pankiewicz
http://www.swzygmunt.knc.pl/

