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Władze religijne w Jerozolimie nie były jednomyślne co do postawy, jaką należy zająć wobec JEZUSApor. J 9, 16; 10, 19. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z Synagogi 

tym, którzy szli za NIMpor. J 9, 22. Tym, którzy bali się, że „wszyscy uwierzą w NIEGO, a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] miejsce święte i … naród", najwyższy 

kapłan, Kajfasz, prorokując, powiedział: „Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”J 11, 50. Sanhedryn zadeklarował, 

że JEZUS „winien jest śmierci”Mt 26, 66 jako bluźnierca. Nie mając prawa skazania GO na śmierćpor. J 18, 31, wydał JEZUSA Rzymianom pod zarzutem wzniecania 

buntu politycznegopor. Łk 23, 2, co postawi GO na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś „rozruchy”Łk 23, 19. Istnieją więc także zagrożenia polityczne, które 

arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania JEZUSA na śmierćpor. J 19, 12. 15. 21. [KKK, 596] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

UWOLNIENIE ŚW. PIOTRA I ŚW. BARNABY —HALLÉ, Klaudiusz Gwidon (1652, Paryż – 1736, Paryż) 

olejny na płótnie, Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet, Paryż; źródło: sermonillustrationsblog.blogspot.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 13, 14. 43-52 

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli 

do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. 

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, 

którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce BOGA. 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 

BOŻEGO. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc 

sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 

„Należało głosić słowo BOŻE najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je 

i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się 

do pogan. 

Tak bowiem nakazał nam Pan: »Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 

abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi«”. 

Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo PAŃSKIE, a wszyscy, 

przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. 

Słowo PAŃSKIE rozszerzało się po całym kraju. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych 

obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich 

ze swoich granic. 

A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów 

napełniało wesele i DUCH ŚWIĘTY. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c) 

REFREN: My ludem PANA i JEGO owcami 

Wykrzykujcie na cześć PANA wszystkie ziemie, 

służcie PANU z weselem. 

Stawajcie przed obliczem PANA 

z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że PAN jest BOGIEM, 

ON sam nas stworzył. 

Jesteśmy JEGO własnością, 

JEGO ludem, owcami JEGO pastwiska. 

W JEGO bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 

z hymnami w JEGO przedsionki. 

Albowiem PAN jest dobry, 

JEGO łaska trwa na wieki. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 7, 9. 14b-17 

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem 

i BARANKIEM. 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 

I rzekł do mnie jeden ze starców: 

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi 

BARANKA je wybielili. 

Dlatego są przed tronem BOGA i w JEGO świątyni cześć MU oddają we dnie 

i w nocy. 

A SIEDZĄCY na tronie rozciągnie nad nimi namiot. 

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce 

ani żaden upał, bo paść ich będzie BARANEK, który jest w pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 

i każdą łzę otrze BÓG z ich oczu”. 

AKLAMACJAJ 10, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ja jestem dobrym PASTERZEM 

i znam owce MOJE, a MOJE MNIE znają. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 10, 27-30 

JEZUS powiedział: 

»MOJE owce słuchają MEGO głosu, a JA znam je. 

Idą one za MNĄ i JA daję im życie wieczne. 

Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z MOJEJ ręki. 

OJCIEC MÓJ, który MI je dał, jest większy od wszystkich. 

I nikt nie może ich wyrwać z ręki MEGO OJCA. 

JA i OJCIEC jedno jesteśmy«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAURYCY MACKENRAGHTY, MĘCZENNIK. 
Urodził się ok. 1500 w Kilmallock, w hrabstwie Limerick, w południowej Irlandii. 

Był synem złotnika z rodzinnego miasta. 

W którymś momencie przyszło powołanie i został kapłanem. 

Studiował poza granicami Irlandii, prawd. na kontynencie. 

Tam też uzyskał tytuł bakałarza teologii (wg innych źródeł tytuł doktorski). 

Po powrocie do Irlandii posługiwał w rodzinnej diecezji. 

Tymczasem w latach 1530. heretycki król Anglii, Henryk VIII rozpoczął proces 
podbijania Irlandii. Podbój ów nie był prostą inwazją, ale systematycznym 
wciąganiem kolejnych irlandzkich klanów w orbitę wpływów angielskich – dowolną 
metodą. Gdy Henryk VIII proklamował się w 1542 głową Królestwa Irlandii 
strukturę klanową przekształcono – namowami, przekupstwami, zbrojnie – w ra-
mach polityki zwanej ang. „surrender and regrant” (pl. „poddaj się i uzyskaj 
stanowisko”) – w feudalny system panujący w Anglii. 

Nie obyło się bez protestów i bez powstań – jak to określali Irlandczycy; „rebelii” – 
jak to nazywali najeźdźcy angielscy. 

Problem pogłębiał protestantyzm najeźdźców. Za czasów córki Henryka VIII, 
Elżbiety I Tudor, zaczęły się represje, aresztowania katolików, więc w 1570 
św. Pius V, bullą „Regnans in Excelsis”, ekskomunikował królową angielską. 

W 1579 wybuchła tzw. druga rebelia Desmondów. Przewodził jej Gerald FitzGerald 
hrabia Desmond. Po początkowych sukcesach Fitzgerald musiał w VI.1581 ucho-
dzić i rozpoczął walkę partyzancką, Ale w 11.XI.1583 został zamordowany przez 
irlandzkiego zdrajcę, sowicie nagrodzonego przez Elżbietę I… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://sermonillustrationsblog.blogspot.com/2015/04/new-testament-word-image-acts-926-31.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 17.IV (niedziela): Po Mszach św., z racji Niedzieli Dobrego 

Pasterza, zbierane są ofiary do puszek na Wyższe Metro-
politalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 24.IV (niedziela): 
 Na prośbę papieża Franciszka zbierane będą ofiary 

do puszek na pomoc Ukrainie. 
 O 300 spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających do Grecji 

na pielgrzymkę „Śladami św. Pawła”. Wyjazd o 330. 
 Chrzty w kwietniu w 4tą niedzielę miesiąca, 24.IV, na sumie. 

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 17.IV po sumie, 
w kościele. 

 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Adela Lucyna KĘPKA  8.IV.2016 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Robert RELUGA, kawaler z parafii pw. św. Andrzeja w Broku, 

i Katarzyna STRUZIŃSKA, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 
w 45 rocznicę ślubu Zofii i Mieczysława o błogosławieństwo BOŻE 

dla małżonków, ich dzieci, wnuków i całej rodziny 

19.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
† Jadwigi STAROS, 

Franciszki i Antoniego KORNASZEWSKICH 

20.IV 
(środa) 

730  

1800 † Stanisława GRABOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci 

21.IV 
(czwartek) 

730 
dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE dla Krystyny 

1800 
dziękczynna z racji 4 urodzin Franciszka, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

22.IV 
(piątek) 

730  

1800  

23.IV 
(sobota) 

730 
† Kazimiery WRONIECKIEJ, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza WRONIECKIEGO, 

zmarłych z rodzin WRONIECKICH 

1800 † Stefana PAWLAKA, w 2. rocznicę śmierci 

24.IV 
(niedziela) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 24. rocznicę śmierci 

1030 w pewnej intencji 

1200 
† Katarzyny, Wandy i Józefa OSUCHÓW, 

zmarłych z rodziny OSUCHÓW 

1800 
† Teodory GAŁKI, 

zmarłych z rodzin GAŁKÓW i KASPRZYKÓW 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: ROZSTRZELANY KRZYŻ 
W czasie II wojny światowej w należącym do diecezji włocławskiej kościele 

parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu Starym Niemcy urządzili szkołę 

dla chłopców z organizacji Hitlerjugend. 

Kościół w Licheniu istniał już w 1232, ale parafia powstała w 1415. Dwa 

i pół wieków później, w 1655, w czasie potopu szwedzkiego, najeźdźca 

wymordował lokalną ludność i zniszczył świątynię. Odbudowano ją w 1728 

ale już w 1800, ze względu na zły stan, rozebrano. 

W 1813 szlachcic Tomasz Kłossowski w czasie napoleońskiej bitwy pod 

Lipskiem miał mieć objawienie MATKI BOŻEJ. 23 lata później umieścił 

OBRAZ OBJAWIENIA w Izabelinie k. Lichenia, w kapliczce na sośnie w Lesie 

Grąblińskim. W latach 1850-2 przed tym OBRAZEM pasterz dworskiego 

bydła Mikołaj Sikatka miał mieć kolejne objawienia… 

Wówczas 29.IX.1852 przeniesiono OBRAZ do kaplicy przycmentarnej 

w Licheniu pw. Matki Bożej Częstochowskiej, wybudowanej w miejscu 

dawnego, rozebranego kościoła, i rozpoczęła się budowa nowej, 

murowanej, neogotyckiej świątyni. 18.X.1858 została konsekrowana 

pw. św. Doroty i tego samego dnia wniesiono do niej obraz MATKI BOŻEJ 

BOLESNEJ. Można powiedzieć: historia zmieniła bieg… 

Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej w 1939 proboszcz ks. Jan Przydacz 

został 26.VIII.1940 aresztowany przez Niemców. Po kilku miesiącach 

znalazł się, tak jak tysiące polskich kapłanów, w obozie KL Dachau. 

Parafia pozostała bez duszpasterza. I wówczas w kościele pw. św. Doroty 

Niemcy założyli szkółkę dla paramilitarnej młodzieżowej przybudówki 

socjalistycznej partii NSDAP, zwanej Hitlerjugend. Kościół stał się 

miejscem spotkań, ćwiczeń i zabaw niemieckiej nazistowskiej młodzieży. 

Na szczęście organiście i kościelnemu udało się ukryć cudowny WIZERUNEK 

MADONNY BOLESNEJ u jednej z rodzin w pobliskim Malińcu… 

Reszta wyposażenia kościoła zdana została jednakże na łaskę i niełaskę 

rozwydrzonej młodzieży niemieckiej. Kościół, jak i kaplica cmentarna, 

która wówczas już niszczała, zostały doszczętnie ograbione … 

Na ścianie kaplicy cmentarnej pozostał jednak KRUCYFIKS… 

Młodzież była szkolona przez zapra-

wionych specjalistów ze zbrodniczych 

organizacji SS i SA. Przygotowywano ją 

do udziału w toczącej się wojnie. 

W szkoleniach w Licheniu szczególnie 

wyróżniać się miała wychowawczyni, 

niejaka Berta Bauer. W VII.1944 które-

goś dnia zgromadziła podopiecznych 

przed kaplicą cmentarną. I nagle wy-

mierzyła z pistoletu do zawieszonego 

na ścianie przed wejściem KRUCYFIKSU 

i kilkukrotnie strzeliła. Trafiła… 

Butnie rzekła: „Gdyby BÓG istniał, powinien natychmiast mnie ukarać”… 

Kilka godzin później, kiedy udała się na stację kolejową do Konina, 

przelatujący samolot – prawd. niemiecki – ostrzelał jej wóz. 

Zginęła na miejscu… 

Kaplica, już jako kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, została odbudo-

wana w latach 1969-71. W dolnej jego części wystawiono specjalną 

kaplicę, pw. Krzyża Świętego, w której zawieszono ZNIEWAŻONY KRUCYFIKS. 

A „nieistniejący” BÓG, z wyraźnymi śladami po kulach, króluje z wysokości 

SWEGO tronu na krzyżu pogardy w Licheniu do dnia dzisiejszego… 

.il: ZNIEWAŻONY KRUCYFIKS – kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Licheń Stary; źródło: www.lichen.pl 

KRZYŻ I ORZEŁ… 
Od Mieszka, Dąbrówki szło nowe, niezmienne, 

Bez ognia i miecza, a z Dobrą Nowiną. 

Szli święci, uczeni, królowie i prości, 

Siejąc ziarno wiary, pokoju, mądrości. 

Krzyż święty i Orzeł, 

I biało-czerwona, 

To Polska, to Ona, 

Święta Matka moja. 

To Polska, to moja 

Ojczyzna rodzona. 

To dziedzictwo wiary – naszą tożsamością, 

A BOGURODZICA – ZWYCIĘSKĄ KRÓLOWĄ. 

BÓG, Honor, Ojczyzna – nasze zawołanie, 

Polskę zawsze wierną pobłogosław, PANIE! 

Krzyż święty i Orzeł, 

I biało-czerwona, 

To Polska, to Ona, 

Święta Matka moja. 

To Polska, to moja 

Ojczyzna rodzona. 

bp ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał) – na 1050. lecie chrztu Polski 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAURYCY MACKENRAGHTY, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
Maurycy od początku był związany z rodziną FitzGerald. W IX.1583, czyli w dwa 
miesiące przez zabójstwem swego patrona, został schwytany i przekazany w ręce 
rywalizującego z FitzGeraldami protestanckiego hrabiego Ormonde. 

Uwięziono go w Clonmel. 

W łańcuchach przetrzymywany był w celi do IV.1585. Wówczas tamtejszy 
mieszczanin Wiktor White przekupił strażnika, który dozwolił Maurycemu na od-
prawienie wielkosobotniej Mszy św. w domu White’a. 

Ale strażnik powiadomił też o tym protestantów i rankiem w Wielką Niedzielę 
Anglicy otoczyli dom. Aresztowano White’a. MaurYcy jednakże umknął, ukrywając 
się pod kopą siana. Mimo, że ją kłuto, nie zdradził się i ranny uciekł. 

W lesie, gdzie się ukrywał, dowiedział się aliści, że Anglicy zamierzali zabić 
White’a. Chyba że Maurycy się ujawni… 

Ujawnił się i został aresztowany. Natychmiast stanął przed sądem wojennym… 

Odmówił złożenia przysięgi Zwierzchności i uznania królowej za głowę Kościoła. 

20.IV.1585 został stracony – „powieszony, wypatroszony i poćwiartowany”. 

Głowę Maurycego wywieszono na pice na głównym rynku Clonmel… 

Odpowiedzią Elżbiety I na rebelię Geralda hrabiego Desmond była polityka 
„spalonej ziemi”. Duża część południowej Irlandii została całkowicie zdewasto-
wana. Mordowano mężczyzn, kobiety i dzieci. Pola i plony niszczono i palono. 
W rezultacie zapanował wielki głód, pociągając za sobą tysiące dodatkowych 
ofiar… 

27.IX.1992 w Watykanie Maurycego beatyfikował św. Jan Paweł II, w gronie 
17 irlandzkich męczenników reformacji angielskiej. (uroczystość 20 kwietnia) 

il.: IRLANDZKA MSZA ŚW. W GÓRACH – 1994; źródło: www.frgabrielburke.com 

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 
 

http://www.lichen.pl/pl/226/kaplica_krzyza_swietego
http://www.frgabrielburke.com/2011_10_02_archive.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

