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Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. Objawia się on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczynamy 

się modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów, uznanych za bardzo pilne, wchodzą na pierwsze miejsce; i znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru 

miłości. Zwracamy się do PANA jako do naszej ostatniej ucieczki: ale czy naprawdę w to wierzymy? Albo bierzemy PANA za sprzymierzeńca, ale serce ciągle 

jeszcze pozostaje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego: »beze MNIE 

nic nie możecie uczynić”J 15, 5. [KKK, 2732] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ŚW. PAWEŁ I ŚW. BARNABA W LISTRZE — JORDAENS, Jakub (1593; Antwerpia – 1678; Antwerpia) 

fragm., 1645, olejny na płótnie, 72×242 cm, Akademia Sztuk Pięknych, Wiedeń; źródło: www.wikiart.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 9, 26-3 

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowie-

dział im, jak w drodze Szaweł ujrzał PANA, który przemówił do niego, 

i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię JEZUSA. Dzięki 

temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał 

z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się 

o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się 

i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab. (R.: por. 26a) 

REFREN: Będę CIĘ chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Wypełnię me śluby wobec bojących się BOGA. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić PANA ci, którzy GO szukają: 

„Serca wasze niech żyją na wieki”. 

Przypomną sobie i wrócą do PANA wszystkie krańce ziemi, 

i oddadzą MU pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 

przed NIM zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. 

A moja dusza będzie żyła dla NIEGO, 

potomstwo moje JEMU będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o PANU opowie, 

a sprawiedliwość JEGO ogłoszą ludowi, który się narodzi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3, 18-24 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym 

poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed NIM nasze serce. 

Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież BÓG jest większy od naszego 

serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec BOGA, 

i o co prosić będziemy, otrzymamy od NIEGO, ponieważ zachowujemy 

JEGO przykazania i czynimy to, co się JEMU podoba. 

Przykazanie JEGO zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię JEZUSA CHRYSTUSA, 

JEGO SYNA, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w BOGU, a BÓG w nim; a to, że trwa ON w nas, 

poznajemy po DUCHU, którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15, 4. 5b 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Trwajcie we MNIE, a JA w was trwać będę. 

Kto trwa we MNIE, przynosi owoc obfity. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 1-8 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»JA jestem prawdziwym krzewem winnym, a OJCIEC MÓJ jest tym, który 

uprawia. Każdą latorośl, która we MNIE nie przynosi owocu, odcina, a każ-

dą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 

Trwajcie we MNIE, a JA w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może 

przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo 

i wy, jeżeli we MNIE trwać nie będziecie. 

JA jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. 

Kto trwa we MNIE, a JA w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 

MNIE nic nie możecie uczynić. Ten, kto we MNIE nie trwa, zostanie 

wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, 

i płonie. 

Jeżeli we MNIE trwać będziecie, a słowa MOJE w was, poprosicie, o cokol-

wiek chcecie, a to wam się spełni. 

OJCIEC MÓJ przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i stanie-

cie się MOIMI uczniami«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. HENRYK KACZOROWSKI, MĘCZENNIK 
Urodził się 10.VII.1888 w Bierzwiennej Długiej, ok. 15 km 
od Koła, w zaborze rosyjskim. 

Był synem Andrzeja i Julii z Wapińskich. 

Ochrzczony został prawd. w Kłodawie. Tam też ukończył 
szkołę powszechną, a gimnazjum w Kaliszu. 

W 1908 wstąpił do Seminarium we Włocławku. Od 1913 
studiował w Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 

Święcenia kapłańskie przyjął 13.VI.1914 w Sankt Peters-
burgu, z rąk bpa Jana Feliksa Cieplaka. 

W czasie I wojny światowej studia musiał przerwać i po-
sługiwał w Kaliszu, Licheniu i Sulmierzycach. W 1918 
wznowił studia na KUL w Lublinie. Jako pierwszy student 
KUL-u obronił w 1922 doktorat z teologii. 

Został dyrektorem liceum i wykładowcą teologii moralnej w seminarium we Włoc-
ławku. W latach 1925-8 był redaktorem naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”. 

W 1928 został rektorem włocławskiego seminarium. Dużo pisał i publikował. 

W 1930 został wyniesiony do godności kanonika kapituły katedralnej. W 1939 
zrezygnował z pozycji rektora. Został uhonorowany tytułem prałata papieskiego… 

Nadeszła II wojna światowa. W ramach tzw. „Inteligenzaktion”, 7.XI.1939 Niemcy 
aresztowali prawie wszystkich profesorów i 22 alumnów seminarium. Areszto-
wania uniknął Stefan Wyszyński, ale nie uniknął Henryk… 

Zatrzymanych początkowo przetrzymywano w więzieniu miejskim we Włocławku. 
Potem 16.I.1940 przewieziono ich do obozu przejściowego w salezjańskim 
klasztorze w Lądzie nad Wartą. 

Po ponad roku, 25.IV.1941, Henryka przetransportowano do obozu koncentra-
cyjnego KL Dachau. Stał się numerem 24547. 

Współwięzień, ks. Franciszek Korczyński, późniejszy biskup, wspominał: 

„Nigdy nie widziano go przygnębionego […] Wszystko do BOGA podnosił, wszystko 
BOGU składał w ofierze. Toteż na jego twarzy, przedwcześnie postarzałej, malo-

wał się wielki spokój i pogoda ducha, a jego oczy, osadzone w głębokich 
oczodołach, tryskały życiem i radością”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikiart.org/en/jacob-jordaens/the-apostles-st-paul-and-st-barnabas-at-lystra-1645
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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! 
 3.V (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA. Po sumie adoracja NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 4.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie dla kandydatów przygotowu-

jących się do sakramentu bierzmowania. 
 5.V (wtorek): O 1830 w kościele spotkanie dla uczniów kl. III, 

przed Rocznicą 1. Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa! 

 9.V (sobota): 
 O 1645 WYPOMINKI. Po nich NABOŻEŃSTWO MAJOWE. 
 O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 
 O 830 spowiedź dzieci pierwszo-komunijnych. 

 10.V (niedziela): Uroczystość I KOMUNII ŚW. na Mszy św. o 1030. 
 11-15.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci pierwszo-

komunijnych, codziennie o 1800. 
 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 24.V, na sumie. Zgło-

szenia do 15.V w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 17.V po sumie, w kościele. 

 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 

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

26.IV Aleksandra KALINOWSKA, Łęg 

 

26.IV Antoni Adam NOGAL, Brześce 
26.IV Filip BARAN, Góra Kalwaria 
26.IV Helena ŁODKO, Parcela 
26.IV Maximilian Bruno WALEWSKI, Słomczyn 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Karol Andrzej LEWEK, kawaler, i Urszula SZMUKSTA, 

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Tomasz DZIĘCIOŁ, kawaler, i Marzena Justyna KRET, 
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 odeszła z naszego grona: 

śp. Kazimiera WRONIECKA  22.IV.2015 l. 87 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.V 
(poniedziałek) 

730 
† Leokadii URBANEK, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i MIRKOWSKICH 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

dziadków Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH 

5.V 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Stanisławy BIERNACKIEJ, jej rodziców 

6.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława i Władysławy WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK, Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

7.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

8.V 
(piątek) 

730 † Stanisława ŚLĄZAKA, zmarłych z rodziny ŚLĄZAKÓW 

1800 † Stanisława ORGANIŚCIAKA 

9.V 
(sobota) 

730 
† Jana, Józefa i Romany OPALIŃSKICH, zmarłych z rodzin 

MAGDZIARZÓW, Zofii i Stanisława LAWENDOWSKICH 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

10.V 
(niedziela) 

845 
† Krystyny Zaron, Krzysztofa i Stanisława WINIARKÓW, 

Zofii i Aleksandra NOWACKICH, Stanisławy BIERNACKIEJ 

1030 w intencji dzieci pierwszokomunijnych 

1200 
† Stanisława, Heleny i Józefa DOBROWOLSKICH, 

Janusza ANDZIAKA, Heleny, Jadwigi, Stefana, Feliksa i 

Władysława CACKÓW, zmarłych z rodziny CACKÓW 

1800 † Jarosława i Pawła GUTTÓW, Stanisława SOĆKI 

POLSKIE MADONNY (188): MATKA BOŻA KOŚCIERSKA 

W kościele farnym pw. Świętej Trójcy w Koście-

rzynie od XVII w. czczony jest niezwykły obraz 

MATKI BOŻEJ, zwanej MADONNĄ KOŚCIERSKĄ. 

Kościerzynę, korzeniami sięgającą XIII w., nie o-

szczędzały wojny, pożary i zarazy. Kościół 

parafialny kilkukrotnie trzeba było odbudować. 

A w XVII w. zaznaczyły się w okolicy wpływy here-

tyckiej reformacji. Wówczas ok. 1610 bp Wawrzy-

niec Gembicki udał się do Rzymu. Tam, podczas 

modlitwy. miał mieć wizję, w której MATKA BOŻA 

prosiła go, aby ocalenia dla swoich diecezjan, 

zagrożonych herezjami, szukał w JEJ wizerunku. 

Przywiózł więc ze sobą z powrotem wierną kopię SALUS POPULI ROMANI, 

cudownego wizerunku z rzymskiej bazyliki pw. Matki Bożej Większej, o wy-

miarach 109×93 cm, namalowaną na płótnie farbami olejnymi. 

Kilkanaście lat później, w 1626, kościół znów spalił się, ale MATKA BOŻA 

ocalała. Rozpoczęto budowę nowej, tym razem murowanej, świątyni. 

Potrzebny był nowy ołtarz. Okazał się większy niż poprzedni i dlatego też 

do wizerunku MATKI BOŻEJ doszyto obramowanie (150×108 cm). Na nim 

namalowano 9 kolistych medalionów ze scenami różańcowymi… 

W latach 1699-1705 wierni ufundowali swej PANI srebrne szaty i na głowy 

MADONNY i DZIECIĄTKA nałożyli pierwsze korony. 

PANI KOŚCIERSKA przetrwała kolejny pożar w 1709. Przetrwała czasy zaboru 

pruskiego. JEJ kult trwał, więc gdy w latach 1914—17 wybudowano nowy, 

neobarokowy kościół, MADONNĘ umieszczono w bocznej kaplicy… 

PANI KOŚCIERSKA królowała nad swoim ludem w czasie XX-lecia 

międzywojennego, gdy na te tereny powróciła Rzeczpospolita. Królowała 

także w trakcie „jesieni pelplińskiej” roku 1939, gdy niemiecki najeźdźca, 

w ramach tzw. Intelligenzaktion, wymordował kilkuset kapłanów diecezji 

chełmińskiej, w tym 4 kapłanów Kościerzyny. 

W 1997 świątyni nadano tytuł Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej 

Kościerskiej — Królowej Rodzin. A 16.V.1998 MADONNĘ KOŚCIERSKĄ korono-

wał koronami papieskimi nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk… 

il. powyżej: MATKA BOŻA KOŚCIERSKA; źródło: www.nasza-arka.pl 

PORTRET KOŃCA WIEKU 

Wyniszczony narkotykami szalem spalin uduszony 

spalony w gwiazdę płonącą goreje Super Nowa 

trzech wieczorów – chaosu pożądania udręki 

wchodzi na trampolinę zaczyna od nowa 

karzełku naszych czasów gwiazdko zetlałych wieczorów 

artysto z kozią stopą który przedrzeźniasz demiurga 

jarmarczna apokalipsa o książę lunatyków 

skryj twarz nienawistną 

póki czas jeszcze przywołaj Baranka wody oczyszczenia 

niech wzejdzie gwiazda prawdziwa Lacrimoso Mozarta 

przywołaj gwiazdę prawdziwą krainę stulistną 

niech ziści się Epifania otwarta jest Nowa Karta 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. HENRYK KACZOROWSKI, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
W 1942 był już bardzo wycieńczony barbarzyńską pracą niewolniczą i nieustan-
nym głodem. Znalazł się w baraku dla „inwalidów”. Ks. Korczyński wspominał: 

„Kiedyś […] podkradłem się pod blok inwalidów właśnie w chwili, gdy z energią, 
którą podziwiałem, zamiatał izbę, ustawiał stoły i stołki […] Wyciągnąwszy skądś 
kawałek chleba po prostu siłą wcisnął go w me dłonie […] 

Kto wie, czym jest głód, kto zwłaszcza zaznał głodu w Dachau w 1942, ten nazwie 
to bohaterstwem. Tak było istotnie: ks. Kaczorowski miłość swą ku bliźnim 
posuwał aż do heroizmu”… 

6.v.1942 nadszedł czas wywózki. Klerykowi, Władysławowi Sarnikowi, Henryk 
zdążył powiedzieć: „Powiedz wszystkim, by się nie smucili. My się nie łudzimy; my 
wiemy, co nas czeka. ‘DOMINUS regit me et nihil mihi deerit’

Ps 22
 (pl. ‘PAN mym 

pasterzem, nie brak mi niczego’). Przyjmujemy z rąk BOŻYCH to, co nas czeka. 
Módlcie się, abyśmy wytrwali, a my również będziemy modlić się za was — tam”. 

I wskazał ręką ku niebu… 

Władysław Sarnik kontynuował: „Ostry świst esesmańskiego gwizdka przeszył 
powietrze. ‘Zostańcie z BOGIEM!’ — powiedział, ale ręki na to ostatnie pożegnanie 
podać nie mógł. Jedynie przez siatkę dotknął palcami mej dłoni”… 

I dodawał: „Ojczyzna nasza zawdzięcza swoje istnienie ofiarnemu bohaterstwu 
swych synów i córek, a zwłaszcza świętym męczennikom”… 

6.v.1942, w austriackim ośrodku eutanazyjnym na zamku w Hartheim, w samo-
chodzie z rurami wydechowymi nakierowanymi do wnętrza, został zamordowany. 

„Akcja” trwała 5 do 7 minut… 

Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13.VI.1999 w gronie 
108 polskich męczenników II wojny światowej… (uroczystość 6 maja) 

il. na odwrocie: HENRYK KACZOROWSKI; źródło: www.swietyjozef.kalisz.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.nasza-arka.pl/2006/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=11
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/25.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

