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Ukryty charakter chwały ZMARTWYCHWSTAŁEGO przejawia się w tym czasie w JEGO tajemniczych słowach skierowanych do Marii Magdaleny: »Jeszcze… 

nie wstąpiłem do OJCA. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: ‘Wstępuję do OJCA MEGO i OJCA waszego oraz do BOGA MEGO i BOGA waszego’«J 20,17. 

Wskazuje to na różnicę między ukazywaniem się chwały CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO i chwały CHRYSTUSA wywyższonego po prawicy OJCA. Historyczne, 

a zarazem transcendentne wydarzenie Wniebowstąpienia określa przejście z jednej chwały do drugiej. [KKK, 660] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszy-

stkim, co JEZUS czynił i nauczał od początku 

aż do dnia, w którym udzielił przez DUCHA 

ŚWIĘTEGO poleceń Apostołom, których sobie 

wybrał, a potem został wzięty do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, 

że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 

dni i mówił o królestwie BOŻYM. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie od-

chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietni-

cy OJCA. Mówił: 

»Słyszeliście o niej ode MNIE: Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrz-

czeni DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Zapytywali GO zebrani: „PANIE, czy w tym 

czasie przywrócisz królestwo Izraela?” 

Odpowiedział im: »Nie wasza to rzecz znać 

czas i chwile, które OJCIEC ustalił swoją 

władzą, ale gdy DUCH ŚWIĘTY zstąpi na was, 

otrzymacie JEGO moc i będziecie MOIMI 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 

i w Samarii, i aż po krańce ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności 

w górę i obłok zabrał GO im sprzed oczu. 

Kiedy uporczywie wpatrywali się w NIEGO, 

jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 

dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-

 trujecie się w niebo? Ten JEZUS, wzięty 

od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 

widzieliście GO wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) 

REFREN: PAN wśród radości wstępuje 

do nieba 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie BOGU, 

bo PAN NAJWYŻSZY straszliwy, 

jest wielkim KRÓLEM nad całą ziemią. 

BÓG wstępuje wśród radosnych 

okrzyków, 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy BOGU, śpiewajcie, 

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż BÓG jest KRÓLEM całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

BÓG króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na SWYM świętym tronie. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 17-23 

Bracia: 

BÓG PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, OJCIEC chwały, dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu JEGO samego, to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały JEGO dziedzictwa wśród 

świętych i czym przemożny ogrom JEGO mocy względem nas wierzących 

na podstawie działania JEGO potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w CHRY-

STUSIE, gdy wskrzesił GO z martwych i posadził po SWOJEJ prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 

i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko 

w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod JEGO stopy, a JEGO samego ustanowił nade wszystko 

GŁOWĄ dla Kościoła, który jest JEGO CIAŁEM, Pełnią tego, który napełnia 

wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 16, 15-20 

JEZUS ukazawszy się Jedenastu powiedział 

do nich: 

»Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyj-

mie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwie-

rzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwie-

rzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię MOJE 

złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby 

co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 

Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają 

zdrowie«. 

Po rozmowie z nimi PAN JEZUS został wzięty 

do nieba i zasiadł po prawicy BOGA. Oni zaś 

poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a PAN 

współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 

znakami, które jej towarzyszyły. 

il. WNIEBOWSTĄPIENIE — FUGEL, Gebhard (1863, Oberklöcken – 1939, Monachium) 
1893/4, fresk, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Obereschach; 

źródło: en.wikipedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JAN ZJATYK, MĘCZENNIK 
Urodził się 26.XII.1899 w Odrzechowej, ok. 20 km 
od Sanoka, w zaborze austriackim. 

Był młodszym synem ubogiej, chłopskiej rodziny 
Stefana i Marii… 

W 1919, u zarania odrodzonej Rzeczypospolitej, 
ukończył Gimnazjum Męskie w Sanoku i wstąpił 
do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Ukończył je 30.VI.1923. 

Przyjął wówczas święcenia kapłańskie. 

W latach 1925-35 był wykładowcą teologii dog-
matycznej w rodzimym seminarium duchownym. 

15.VII.1935 wstąpił do redemptorystów. 

Po roku nowicjatu złożył w VIII.1936 pierwsze 
śluby zakonne. Następnie przez rok przebywał 
w klasztorze w Stanisławowie, po czym we Lwo-
wie został zastępcą igumena i skarbnikiem. 

W 1938 został mianowany wykładowcą teologii 
dogmatycznej i Pisma Świętego w seminarium 
redemptorystów we wsi Hołosko k. Lwowa. 

W czasie II wojny światowej został w 1941 igu-
menem klasztoru w Tarnopolu. W 1944 objął 
tę samą funkcję w klasztorze w Zboiskach. 

Po rozpoczęciu w 1944 kolejnej rosyjskiej okupa-
cji rozpoczęły się prześladowania Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego… 

Aresztowani, i w większości zamordowani, zostali prawie wszyscy biskupi. Kościół 
zdelegalizowo i odtąd na wschód od Bugu istniał już tylko w podziemiu… 

Jan w tymże 1946 został przez Rosjan internowany w klasztorze w Hołosku, 
a potem w klasztorze studytów w Uniowie. 20.I.1950 został aresztowany. 

Przetrzymywany był we Lwowie i Złoczowie. Przesłuchiwano go 72 razy. Był tak 
bity, że najbliżsi, których Rosjanie sprowadzali, by namówić go na przejście 

na prawosławie, nie poznawali go. Wiary nie zdradził. 
Odpowiadał: „Nie, tego nie mogę zrobić!”. 

Gdy go straszono, że odmowa doprowadzi do aresz-
towania rodziny odpowiadał: „BOŻA wola!” 

21.XI.1951 w Kijowie został skazany na 10 lat niewol-
niczej pracy przymusowej w obozach Gułag. Prze-
wieziono go do obozu nr 7 Ozernyj, w regionie irkuckim. 

W Wielki Piątek 1952 podtopiono go, po czym ciężko 
pobito. Nieprzytomnego pozostawiono przemoczonego 
na zewnątrz baraku, na zimną noc. 

Po trzech dniach, 17.V.1952, zmarł w lazarecie. 

Beatyfikowany został przez Jana Pawła II, 27.VI.2001, 
we Lwowie, w gronie 27 greckokatolickich męczenników 
totalitaryzmów. (uroczystość 17 maja) 

il.: JAN ZJATYK; źródło: /www.voxdomini.com.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Obereschach_Pfarrkirche_Fresko_Fugel_Christi_Himmelfahrt_crop.jpg
http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw_ukraina.htm
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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! do utrzymania tradycji śpiewania Litanii Lore-

tańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 17.V (niedziela): 

 Na Mszy św. o 1030 Rocznica I Komunii świętej. 
 Po Mszy św. o 1800 na plebanii spotkanie uczestników 

tegorocznej pielgrzymki do Medjugorie. 
 Zbierane są ofiary na rzecz Światowych Dni Młodzieży, 

które odbędą się m.in. w Warszawie, w lipcu 2016 r. 
 18.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie rodziców dzieci i młodzieży 

wyjeżdżających 29-31.V do lasu po świeże powietrze dla du-
szy i ciała. Na spotkanie zapraszamy! również rodziców mło-

dzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
 22.V (piątek): Po Mszy św. o 1800 zapraszamy! na RÓŻANIEC RO-

DZICÓW ZA DZIECI, szczególnie tych, którzy pragną dobra 
dla swoich pociech. 

 23.V (sobota): Na 2100 zapraszamy! wszystkich Parafian na wie-
czorne czuwanie w Wigilię Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO — 
wieczór modlitwy i adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

 24.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-
LONE ŚWIĄTKI: 

 Zakończenie okresu wielkanocnego. 
 Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza! wszystkich Parafian 

na Mszę św. o 1200 na wspólne dziękczynienie PANU 

BOGU za 25 lat służby kapłańskiej! 
 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 24.V, na sumie. 
 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 przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

15.V Ignacy Stanisław LEWEK, Obory  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

16.V Mateusz Wiktor CAŁKA i Izabela NOGAL 
15.V Karol Andrzej LEWEK i Urszula SZMUKSTA 

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

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

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

Zapowiedź II: 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Wiesław NALEŻYTY  2.V.2015 l. 58 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.V 
(poniedziałek) 

730 
† Zygmunta BRODECKIEGO, w 14 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin BRODECKICH i SZYMCZYKIEWICZÓW 

1800 † Anny WALICKIEJ, jej rodziców i teściów 

19.V 
(wtorek) 

730 † Wiesławy NALEŻYTEJ, w 1 rocznicę śmierci 

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

20.V 
(środa) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 † Petroneli i Jana SZUSTKOWSKICH 

21.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Florianny i Józefa JASIŃSKICH 

22.V 
(piątek) 

730 † Wiesława NALEŻYTEGO 

1800 
† Stanisława KORYTKA, w 11 rocznicę śmierci, 

Elżbiety i Tadeusza KORYTKÓW 

23.V 
(sobota) 

730  

1800 † Stanisława OSUCHA 

24.V 
(niedziela) 

845 w pewnej intencji 

1030 † Mieczysława KŁOSZEWSKIEGO, Jana i Zofii ZDUŃCZYKÓW 

1200 propria 

1800 † Zdzisława PAWLAKA 

POLSKIE MADONNY (190): MADONNA STAROSKRZYŃSKA 

Skrzyńsko jest najstarszym ośrodkiem kultu ma-

ryjnego diecezji radomskiej. Początek swój ma 

bowiem w XII w. Wówczas to przed obrazem 

MATKI BOŻEJ odzyskać wzrok i mowę miał Piotr 

Włostowic-Dunin… 

Pochodził prawd. ze Śląska i Ok. 1117 został drugą 

osobą w państwie Bolesława Krzywoustego, jego 

palatynem. Niebawem jednakże popadł w nie-

łaskę i za pokutę miał ufundować 77 kościołów. 

Uczynił to, a Skrzyńsko ok. 1132 otrzymało 

pierwszy z nich… 

W 1138 aliści Bolesław Krzywousty zmarł i jego 

syn, Władysław II, wszedł w konflikt z Duninem. 

W końcu, namawiany przez żonę, Agnieszkę, 

porwał Piotra, kazał go oślepić i obciąć język… 

Wybuchła wojna domowa, która doprowadziła do wygnania Władysława. 

Piotr został przywrócony do łask i odzyskał majątek. 

I to wówczas w cudowny sposób odzyskać miał wzrok i mowę. Zmarł 

w 1153 ale przed śmiercią miał przekazać kościołowi pw. Świętej Trójcy 

w Skrzyńsku wizerunek MADONNY. 

Legenda? Być może. Ale gdy w latach 1991—2 prowadzono konserwację 

namalowanego na desce o wymiarach 61.7×91.3 cm, należącego do tabli-

cowego malarstwa gotyckiego, grupy tzw. MADONN PIEKARSKICH, obrazu oka-

zało się, że pod XV w., gotyckim wizerunkiem MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM 

JEZUS, znajduje się wizerunek wcześniejszy, pochodzący z XII w.… 

Największy rozkwit kultu maryjnego w Skrzyńsku przypadł na wiek XVIII 

i trwał do okresu II wojny światowej, o czym świadczy ilość i jakość 

złożonych wotów przy obrazie MATKI BOŻEJ STAROSKRZYŃSKIEJ. 

W latach 1760-8 na miejscu dawnej świątyni, z wykorzystaniem elemen-

tów starej, romańskiej świątyni, wybudowano nowy, późnobarokowy koś-

ciół pw. św. Wincentego, fundacji starosty uszyckiego, Karola Szydłowieckiego. 

OBRAZ umieszczono w ołtarzu głównym. Odsłaniono go i zakrywano 

uroczyście, przy dźwiękach fanfar, wdowa bowiem po Szydłowieckim 

założyła fundację, opartą o ziemię i majątek, mającą na celu utrzymanie 

„muzyki z pięciu chłopów gruntowych złożonej”, codziennie rano i wieczo-

rem, przez 20 minut, przed CUDOWNYM OBRAZEM. 

Przybywały liczne pielgrzymki. „Na odpust Świętej Trójcy do Skrzyńska 

przybyło ok. 30 tysięcy pielgrzymów” — zanotowano w 1922… 

Już w XVIII w. czyniono próby uznania wizerunku STAROSKRZYŃSKIEJ MADON-

NY za cudowny. Ponowiono je w latach 1920., gdy — jak to uznano — PANI 

SKRZYŃSKA odwróciła kierunek wiatru, niosącego ze sobą płomień pożogi, 

która ogarnęła Skrzyńsko. Kościół uniknął pożaru… 

W czasach komunazistowskich zrabowano ziemię ufundowaną niegdyś 

przez starostę Szydłowieckiego i tradycja fanfar zanikła… 

MATKĘ BOŻĄ STAROSKRZYŃSKĄ koronami papieskimi ukoronował w końcu 

6.IX.1998 Prymas Polski, Józef kard. Glemp. Prymas powiedział wówczas: 

„MARYJA jest własnością wszystkich ludzi”… 

Na wieść o koronacji Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do proboszcza: 

„Gratuluję tobie i wiernym. To piękna i wielka sprawa”Rzym, 1999 r. 

W 2001 OBRAZ został zrabowany. Po kilku dniach jednak GO odnaleziono. 

PANI ZE SKRZYŃSKA wkrótce więc ogłoszona patronką policji, a bp Zygmunt 

Zimowski 1.IX.2002 dokonał rekoronacji obrazu. MATKA BOŻA otrzymała 

tego dnia nowe imię i tytuł: MARYI MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI. 

il. powyżej: MATKA BOŻA STAROSKRZYŃSKA – kościół pw. św. Wincentego, Skrzyńsko; źródło: theotokos.ovh.org 

OPIS KRÓLA 
Broda króla na którą tłuszcze i owacje 

spadały tak że ciężka stała się jak topór 

ukazuje się nagle skazańcowi we śnie 

i na lichtarzu ciała sama świeci w mroku 

Jedna ręka od mięsa wielka jak prowincja 

po której oracz lizie snuje się korweta 

Ręka berłem władnąca zeschła od dystynkcji 

zsiwiała od starości jak stara moneta 

W klepsydrze serca piasek sączy się leniwie 

Nogi zdjęto z butami W kącie jak na warcie 

stoją gdy nocą tężejąc na tronie 

król bezpotomnie trzeci wymiar traci 

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://theotokos.ovh.org/skrzynsko.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

