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Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości; tę samą synowską i miłującą 

zgodność z zamysłem miłości Ojca; tę samą przekształcającą jedność w DUCHU ŚWIĘTYM, który coraz bardziej nas upodabnia do JEZUSA CHRYSTUSA; tę samą 

miłość do wszystkich ludzi, tę miłość, jaką JEZUS nas umiłował. »Wszystko da wam OJCIEC, o cokolwiek GO poprosicie w imię MOJE. To wam przykazuję, abyście 

się wzajemnie miłowali«J 15, 16-17. „Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać 

za możliwą do urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy”Orygenes, De oratione, 12. [KKK, 2745] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg 

i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem 

człowiekiem”. 

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że BÓG naprawdę nie ma względu 

na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest MU ten, kto się GO boi i pos-

tępuje sprawiedliwie”. 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, DUCH ŚWIĘTY zstąpił na wszystkich, którzy 

słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 

przybyli z Piotrem, że dar DUCHA ŚWIĘTEGO wylany został także na pogan. 

Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią BOGA. 

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

DUCHA ŚWIĘTEGO tak samo jak my?”. I rozkazał ochrzcić ich w imię JEZUSA 

CHRYSTUSA. 

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b) 

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała JeGo prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 4, 7-10 

Umiłowani, 

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z BOGA, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z BOGA i zna BOGA. Kto nie miłuje, nie zna BOGA, bo BÓG 

jest miłością. 

W tym objawiła się miłość BOGA ku nam, że zesłał SYNA SWEGO 

JEDNORODZONEGO na świat, abyśmy życie mieli dzięki NIEMU. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy BOGA, ale że ON sam 

nas umiłował i posłał SYNA SWOJEGO jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeśli MNIE kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15, 9-17 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jak MNIE umiłował OJCIEC, tak i JA was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości MOJEJ! Jeśli będziecie zachowywać MOJE przykazania, 

będziecie trwać w miłości MOJEJ, tak jak JA zachowałem przykazania OJCA 

MEGO i trwam w JEGO miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość MOJA w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest MOJE przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak JA was umiłowałem. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi MOIMI, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 

ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 

co usłyszałem od OJCA MEGO. 

Nie wyście MNIE wybrali, ale JA was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 

OJCIEC, o cokolwiek GO prosicie w imię moje. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali«. 

 

W OBJĘCIACIACH JEGO MIŁOŚCI — OLSEN, Grzegorz (ur. 1958, Idaho Falls) 

fragm., 2012, olejny na płótnie; źródło: fineartamerica.com 

PATRON TYGODNIA: BŁ. WŁODZIMIERZ GHIKA, MĘCZENNIK 
Urodził się 25.XII.1873 w Konstantynopolu. 

Dziadek, Grzegorz V, był ostatnim władcą Mołdawii; 
ojciec, Jan, prawosławny, ministrem i ambasadorem, 
matka Aleksandryna, z d. Moret de Blarenberg, fran-
cuską szlachcianką. Miał czterech braci i siostrę. 

Dzieciństwo i młodość spędził w Tuluzie. W 1895 uzy-
skał dyplom z prawa. Studiował też nauki polityczne 
w Paryżu, a potem, po chorobie serca, w Kolegium 
Dominikańskim pw. św. Tomasza w Rzymie, uzyskując 
w 1898 doktorat z teologii i licencjat z filozofii. 

Tam też zaczął się czas duchowej przemiany zakoń-
czony 15.IV.1902 przejściem na katolicyzm. 

Na życzenie Piusa X stał się pionierem apostolstwa 
świeckich wśród możnych tego świata. 

Za opiekę nad chorymi (założył m.in. pogotowie ratunko-
we w Rumunii), rannymi w czasie wojen bałkańskich 
1912-3 i I wojny światowej, oraz doprowadzenie do kon-
kordatu między Francją a Rzymem 4.X.1921 otrzymał Legię Honorową. 

7.X.1923 przyjął w Paryżu święcenia kapłańskie z rąk kard. Duboisa. 

Posługiwał w paryskim kościele dla cudzoziemców stykając się z głowami 
koronowanymi, pisarzami, filozofami (eg. J. Maritain, P. Claudel, F. James). 

Pisał artykuły do prasy francuskiej i rumuńskiej. 

Mieszkał w ubogiej dzielnicy Villejuif, zwanej „czerwoną”. Żył skromnie, wręcz 
biednie, ale ożywił lokalne życie religijne, doprowadzając do wielu nawróceń. 

Był członkiem kierownictwa Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. 

13.V.1931 został protonotariuszem apostolskim. Zauważył: „nic się w moim życiu 
nie zmieni – tylko wstążka u mojego habitu”. 

Dużo podróżował, tak że Pius XI miał go nazwać „apostolskim wagabundą”… 

W czasie II wojny światowej przebywał w Rumunii. W 1945 nadeszli Rosjanie. 
Komunaziści aresztowali biskupów, zamknęli kościoły… 

Mógł opuścić Rumunię, ale pozostał. 18.XI.1952 został aresztowany. Doświadczył 
ponad 80 przesłuchań nocnych, połączonych z biciem i torturami… 

Skazano go na 3 lata i zamknięto w więzieniu w Jilavie, gdzie m.in. stracono 
rumuńskich przywódców nazistowskich. Cele po nich zajęli biskupi katoliccy… 

Przetrwał tam ok. roku. Dużo się modlił, pocieszał innych. Jak później wspominał 
jeden ze współwięźniów „czuł się wolny, gdyż wypełniał wolę BOŻĄ”. 

W nieludzkich warunkach, odszedł do PANA 16.V.1954, mając 80 lat… 

Beatyfikował go papież Franciszek 31.VIII.2013.  (uroczystość 16 maja) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://fineartamerica.com/featured/in-the-arms-of-his-love-greg-olsen.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! 
 10.V (niedziela): 

 Uroczystość I KOMUNII ŚW. na Mszy św. o 1030. 
 Czyniąc zadość prośbie papieża Franciszka o pomoc dla po-

szkodowanych przez trzęsienie ziemi w Nepalu po wszy-
stkich Mszach św. zbierane są ofiary na ten cel. 

 11.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie dla kandydatów przygoto-
wujących się do sakramentu bierzmowania. 

 11-15.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci pierwszo-
komunijnych, codziennie o 1800. 

 17.V (niedziela): 

 Na Mszy św. o 1030 Rocznica I Komunii świętej. 
 Na wieczorną Mszę św. o 1800 zapraszamy! wszystkich 

uczestniczących w tegorocznej pielgrzymce do Medju-
gorie. Po Mszy św. wspólne spotkanie na plebanii. 

 Zbierane będą ofiary na rzecz Światowych Dni Młodzie-
ży, które odbędą się m.in. w Warszawie, w lipcu 2016 r. 

 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: 

25.IV Kornelia Maria POKRZYWNICKA, Mysiadło  

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

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Dzieci, które 10.V.2015 r. przystępują do I Komunii Świętej: 
1. BARTOSZEWSKI Kacper Jerzy 22. MALICKA Katarzyna 
2. BĄBA Igor 23. MARKOWSKA Gabriela 
3. BIERNACKI Kacper 24. MENDEL Bartosz 
4. CEREKWICKI Rafał 25. NIEDUŻAK Aleksander 
5. DAMIĘCKA Zuzanna 26. NIEMCZYK Marta 
6. DĄBROWSKA Wiktoria 27. NOGAL Inga 
7. GAWŁOWSKI Krzysztof Jan 28. NOGAL Radosław 
8. GŁADECKI Sebastian 29. NOWEK Zbigniew 
9. GOSS Jan 30. OKLEJ Pola 
10. GUTOWSKA Katarzyna 31. ORNAT Kacper 
11. JANISZ Kinga 32. OSIADACZ Wioletta 
12. KACZMARSKI Dawid 33. PRZYCHODZIEŃ Weronika 
13. KANCLERSKA Maja 34. RYSKI Bartłomiej 
14. KONOPKA Bartosz 35. SAWICKA Małgorzata 
15. KORNASZEWSKA Aleksandra 36. SIDUN Filip 
16. KORYTEK Milena 37. SOBIECKA Maria 
17. KOWALIK Jagoda 38. STAPKOWICZ Jakub 
18. LASKOWSKI Aleksander 39. ŚMIELAK Kacper 
19. ŁADOŃ Wojciech 40. TOKAJ Karolina 
20. MACIERZYŃSKA Maja 41. WALO Aleksandra 
21. MAGDZIARZ Wiktoria 42. ZAWIŚLAK Przemysław 

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

panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Tomasz DZIĘCIOŁ, kawaler, i Marzena Justyna KRET, 
panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Paweł ŁAGOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Kinga Dominika 

WESOŁOWSKA, panna z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie 

Zapowiedź I: Kamil Księcio, kawaler z parafii tutejszej, i Renata SWAN-
DZIKOWSKA, panna z parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie 

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. Mirosława Maria CICHECKA  27.IV.2015 l. 57 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

11.V 
(poniedziałek) 

730 
† Stanisława MŁYNARCZYKA, 

Władysława i Władysławy GUTTÓW 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

12.V 
(wtorek) 

730 † Marianny, Franciszki i Józefa GRZEGORKÓW 

1800 
† Stanisława RYBAKA, Marii i Tadeusza RYBAKÓW, 

Stanisława Piotra KAMIŃSKIEGO, Wojciecha GRZYWACZA 

13.V 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Jana, Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

14.V 
(czwartek) 

730 † Marty BOGDAN, w 30 dzień po śmierci 

1800 † Zofii WITCZAK, z racji imienin 

15.V 
(piątek) 

730 
† Stanisława, Zofii, Marii, Anny BOCZKOWSKICH, 

Wandy OSSOWSKIEJ 

1800 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin KARASZKIEWICZÓW i GUTOWSKICH 

16.V 
(sobota) 

730  

1800 za nowożeńców: Mateusza CAŁKĘ i Izabelę NOGAL 

17.V 
(niedziela) 

845 
† Władysławy BOROWSKIEJ, 

Józefa KALOTY, Jana ZALEWSKIEGO 

1030 

† Marii, Wojciecha i Jana SIBILSKICH, 

Magdaleny i Wojciecha LEWANDOWSKICH 

† Marianny MILEWSKIEJ, w 30 rocznicę śmierci 

1200 

† Józefa ŚLIWKI, w 1 rocznicę śmierci, 

Krystyny ŚLIWKI, w miesiąc po śmierci 

† Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, Zofii KUBIAK, 

Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO, Dariusza KOSZORKA 

1800 
† Zofii KLEBAŃSKIEJ, Mariana BUCZKA 

dziękczynna, za pielgrzymów i pielgrzymkę do Medjugorie 

POLSKIE MADONNY (189): MATKA BOŻA TĘSKNIĄCA Z POWSINA 

Historia Powsina sięga XIII w. Kościół kon-

sekrowany został w 1398, a w 1410 biskup 

poznański Wojciech przyłączył do niego wsie 

Powsino, Jeziorna i Lisy, 

Pierwotny kościół był drewniany i został prawd. zni-

szczony przez Szwedów. Drugi przetrwał krótko 

i w 1725 powstała murowana świątynia 

pw. św. Elżbiety, projektu Józefa Fontany. 

Proboszcz (1803-15), ks. Jan Paweł Woronicz, 

późniejszy Prymas Królestwa Polskiego, stwo-

rzył ogrodową mapę Polski porozbiorowej. Za-

bór pruski obsadził ziemniakami, rosyjski krze-

wami do wyrabiania batogów, a w austriackim posadził tłustego piwosza… 

I to w tym kościele i tej parafii króluje od wieków MATKA BOŻA TĘSKNIĄCA. 

WIZERUNEK, pędzla nieznanego autora, namalowany farbą olejną na płótnie 

lnianym, o wymiarach 64×49.5 cm, nosi cechy szkoły włoskiej, 

Pochodzi z 1. połowy XVII w., a w Powsinie był już w 1675, bo wówczas, 

podczas wizytacji sufragan poznański bp Stanisław Święcicki zapisał: 

„W ołtarzu głównym cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny (łac. „Imago 

Beatae Mariae Virginis Miraculosa”) z koroną srebrną pozłacaną”… 

Cudowny WIZERUNEK zasłaniany jest obrazem ŚWIĘTEJ TRÓJCY namalo-

wanym przez Józefa Buchbündera, będący kopią Rafaela. 

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium powsińskiego starali się utrudnić 

zaborcy. Np. Rosjanie ocenzurowali niektóre pieśni (praktyka do dziś 

stosowana przez władze!), ale nie powstrzymało to ruchu pątniczego. 

Podczas Powstania Warszawskiego u stóp PANI POWSIŃSKIEJ modlono się 

o ocalenie i odrodzenie ojczyzny. 

28.VI.1998 PANIĄ POWSIŃSKA koronował Prymas Józefa kard. Glemp. 

il. powyżej: MATKA BOŻA TĘSKNIĄCA – Powsin; źródło: www.nasza-arka.pl 

SEN CESARZA 
Szpara! - krzyczy przez sen cesarz, aż drży nad jego głową baldachim 

strusich piór. Żołnierze, którzy chodzą wokół sypialni z obnażonymi 

mieczami, sądzą, że cesarz śni oblężenie. Teraz właśnie dostrzegł 

szczelinę w murze i chce, by przez nią wdzierali się do twierdzy. 

A naprawdę cesarz jest teraz stonogą, która biegnie po podłodze 

w poszukiwaniu resztek jedzenia. Naraz widzi nad głową ogromny sandał, 

który już już ma go zmiażdżyć. Cesarz szuka szpary, w którą mógłby 

się wcisnąć. Podłoga jest gładka i śliska. 

Tak. Nie ma nic pospolitszego nad sny cesarzów. 

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

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.swzygmunt.knc.pl/

