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Lud BOŻY posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii: 

– Jest on Ludem BOŻYM: BÓG nie jest własnością żadnego narodu. To ON nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem: „wybrane plemię, królewskie 

kapłaństwo, naród święty”1 P 2, 9; 

– Członkiem tego Ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez „narodzenie z wysoka”, „z wody i z DUCHA”J 3, 3-5, to znaczy przez wiarę 

w CHRYSTUSA i chrzest; 

– Zwierzchnikiem (Głową) tego Ludu jest JEZUS CHRYSTUS (NAMASZCZONY, MESJASZ); ponieważ to samo namaszczenie, czyli DUCH ŚWIĘTY, spływa z Głowy na Ciało, 

dlatego jest on „Ludem mesjańskim”; 

– „Udziałem tego Ludu jest godność i wolność synów BOŻYCH, w których sercach DUCH ŚWIĘTY mieszka jak w świątyni"; 

– „Jego prawem jest nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam CHRYSTUS"por. J 13, 34. Jest to „nowe” prawo DUCHA ŚWIĘTEGORz 8, 2; Ga 5, 25; 

– Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem światapor. Mt 5, 13-16. „Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia”. 

– „Jego celem jest Królestwo BOŻE, zapoczątkowane na ziemi przez samego BOGA, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków dopełnione 

zostanie również przez BOGA”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9. [KKK, 782] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

OSTATNIE KAZANIE — DUCCIO di Buoninsegna (ok. 1255, Siena – 1319, Siena) 

1308-11, tempera na desce, 50 × 53 cm, Museo dell'Opera, katedra, Siena; źródło: www.wga.hu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 14, 21-27 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając 

dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków 

trzeba nam wejść do królestwa BOŻEGO. 

Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, 

polecili ich PANU, w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 

Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie 

za łaską BOŻĄ zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele BÓG 

przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b (R.: por. 1) 

REFREN: Będę CIĘ sławił, BOŻE mój i KRÓLU 

PAN jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

a JEGO miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TwOje dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI święci. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić TWOJĄ potęgę 

i wspaniałość chwały TWOJEGO królestwa. 

Królestwo TWOJE królestwem wszystkich wieków, 

przez wszystkie pokolenia TWOJE panowanie. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 21, 1-5a 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły i morza już nie ma. 

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od BOGA, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. 

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 

»Oto przybytek BOGA z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni 

JEGO ludem, a ON będzie ‘BOGIEM Z NIMI’. 

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. 

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy 

przeminęły«. 

I rzekł SIEDZĄCY NA TRONIE: »Oto czynię wszystko nowe«. 

AKLAMACJAJ 13, 34 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak JA was umiłowałem. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 13, 31-33a. 34-35 

Po wyjściu Judasza z wieczernika JEZUS powiedział: 

»SYN CZŁOWIECZY został teraz uwielbiony, a w NIM został BÓG uwielbiony. 

Jeżeli BÓG został w NIM uwielbiony, to BÓG uwielbi GO także w sobie 

samym, i zaraz GO uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 

Będziecie MNIE szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam 

mówię, dokąd JA idę, wy pójść nie możecie. 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak JA 

was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami MOIMI, jeśli będziecie się wza-

jemnie miłowali«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JULIUSZ JUNYER Y PADERN, MĘCZENNIK. 
Urodził się 31.X.1892 w Vilamaniscle, w pro-
wincji Girona w Katalonii, na północno-
wschodnim krańcu Hiszpanii, w ubogiej rodzinie. 

Gy nadeszło powołanie wstąpił do towarzystwa 
salezjańskiego, w stolicy prowincji Gironie. 

Studiował w El Campello we wspólnocie 
Walencji, a później w Carabanchel w Madrycie. 

W 1912 złożył pierwsze śluby zakonne. 

Następnie posługiwał w kilku ośrodkach 
salezjańskich, m.in. w Baracaldo k. Vizcaya. 

Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął 
w 1921 święcenia kapłańskie. 

Później przebywał m.in. w El Campello, gdzie on-
giś studiował. Tam też 11.V.1931, w miesiąc po 
wyborach, które obaliły monarchię i powstała 
tzw. Druga Republika Hiszpańska – był świadkiem 
lewackiego ataku na seminarium, jednego z wie-
lu ataków na instytucje katolickie… 

Rozpoczął się czas prześladowań. Z każdym 
rokiem dzierżenia władzy przez różnego 
autoramentu lewackie ekipy, zasilane wsparciem Rosji sowieckiej, coraz więcej 
aktywnych społecznie katolików znajdowało się na celowniku rewolucjonistów. 

Głoszono, iż „socjalizm musi uciec się do […] przemocy […]. Celem […] nie może być 
przestraszenie kapitału, ale zniszczenie go”

Pio Moa, „Mity wojny domowej”
. Zamiarem było 

narzucenie dyktatury w stylu rosyjskiego komunizmu… 

Tymczasem Juliusz przeniósł się do Girony. Został profesorem filozofii, literatury 
i śpiewu gregoriańskiego w miejscowym oratorium salezjańskim. Był 
odpowiedzialny za wychowanie i duchową formację młodych kleryków 
salezjańskich. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/d/duccio/maesta/verso_1/verso04.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 24.IV (niedziela): 

 Na prośbę papieża Franciszka zbierane są ofiary 
do puszek na pomoc Ukrainie. 

 1.V (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA 
 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane będą codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

16.IV Dominik ZAWADZKI i Paulina BUZAK 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Zofia KAŹMIERCZAK  8.IV.2016 l. 79 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: 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 

25.IV 
(poniedziałek) 

730  

1800 † Jana BUZAKA, w 3. rocznicę śmierci 

26.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
† Genowefy KORNASZEWSKIEJ, w miesiąc po śmierci, 

Czesława, Szczepana i Bronisławy KORNASZEWSKICH, 

Tomasza, Janiny i Zofii KARASZKIEWICZÓW 

27.IV 
(środa) 

730  

1800 
† Krystyny ZARON, 

jej rodziców 

28.IV 
(czwartek) 

730  

1800 † Józefy OPRYSZKO 

29.IV 
(piątek) 

730  

1800 † Jana ZDUŃCZYKA 

30.IV 
(sobota) 

730  

1800 † Katarzyny OSUCH 

1.V 
(niedziela) 

845 
† Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Jana, Zofii, Józefa, Tadeusza i Genowefy ORNATÓW 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Teresy i Franciszka KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 
† Czesława BUZAKA, w 17 rocznicę śmierci, 

Marii i Henryka DERECKICH 

1800 
† Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW, 

Roberta ROMAŃCZUKA. 

Feliksa, Anny i Heleny KANABUSÓW 

NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY: KRUCYFIKS DZIĘKCZYNIENIA WE WŁOCŁAWKU 
W prezbiterium bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny we Włocławku znajduje się niezwykły złocony WIELKI KRZYŻ TUMSKI. 

Ofiarowany został przez bpa Wawrzyńca Gembickiego, w latach 1610—5 

ordynariusza diecezji włocławskiej (zwanej wówczas kujawską albo kujaw-

sko-pomorską), późniejszego Prymasa Polski. Gembicki, od 1609 kanclerz 

wielki koronny, popierał politykę wschodnią króla Zygmunta III Wazy 

i w 1610 wziął udział w wyprawie na Smoleńsk, a jeszcze wcześniej, 

bo w 1596, jako sekretarz Zygmunta III, przekonał papieża Klemensa VIII 

o słuszności praw Rzeczypospolitej do Mołdawii… 

Niezwykle ekspresyjna rzeźba JEZUSA, naturalnej wielkości, o gotyckim 

charakterze, sprowadzona została zapewne z Gdańska, być może w dzięk-

czynieniu za udaną wyprawę do Rosji. Nie znany jest wszelako autor 

dzieła, ani nawet warsztat, w którym powstał. 

Wkrótce po ustawieniu we włocławskiej świątyni KRUCYFIKS zasłynął 

łaskami. Wierni zaczęli umieszczać wokół UKRZYŻOWANEGO liczne wota. 

Wotem dziękczynienia była prawd. również niezwykle rzadka gemma w kształ-

cie glorii – czyli owalna płytka, z kamienia szlachetnego, ozdobiona 

reliefem – wysadzana innymi drogimi kamieniami, 

którą ufundował następca Gembickiego, odnowiciel 

seminarium włocławskiego bp Paweł Wołucki. 

Umieszczono ją w ranie przebitego boku 

CHRYSTUSA… 

KRUCYFIKS kilkukrotnie restaurowano, m.in. w XIX w., 

obijając blachą jego drzewce. 

Początkowo KRZYŻ ustawiono na środku arkady 

tęczowej – łuku zamykającego od góry przejście 

w ścianie oddzielającej północną nawę katedry 

od prezbiterium – przy mensie, czyli blacie, 

dawnego ołtarza pw. Trójcy Świętej. Dzięki KRUCYFIK-

SOWI ołtarz ów pozyskał wkrótce wezwanie Pana 

Jezusa Cudownego. 

Odtąd KRZYŻ TUMSKI był świadkiem wielu ważnych 

wydarzeń nie tylko dla Włocławka, ale i całego kraju… 

Dziś stoi w prezbiterium katedry, przed głównym ołtarzem… 

.il: KRZYŻ TUMSKI – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Włocławek; źródło: www.katedrawloclawek.pl 

ROZWAŻANIA O PROBLEMIE NARODU… 
Z faktu używania tych samych przekleństw 

i podobnych zaklęć miłosnych 

wyciąga się zbyt śmiałe wnioski 

także wspólna lektura szkolna 

nie powinna stanowić przesłanki wystarczającej 

aby zabić 

podobnie ma się sprawa z ziemią 

(wierzby piaszczysta droga łan pszenicy niebo plus pierzaste obłoki) 

chciałbym nareszcie wiedzieć 

gdzie kończy się wmówienie 

a zaczyna związek realny 

czy wskutek przeżyć historycznych 

nie staliśmy się psychicznie skrzywieni 

i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością histeryków 

czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem 

wśród sztucznych jezior i puszcz elektrycznych 

prawdę mówiąc nie wiem 

stwierdzam tylko 

istnienie tego związku 

objawia się on w bladości 

w nagłym czerwienieniu 

w ryku i wyrzucaniu rąk 

i wiem że może zaprowadzić 

do pośpiesznie wykopanego dołu 

więc na koniec w formie testamentu 

żeby wiadome było: 

buntowałem się 

ale sądzę że ten okrwawiony węzeł 

powinien być ostatnim jaki 

wyzwalający się 

potarga 

HERBERT Zbigniew (1924, Lwów – 1998. Warszawa) 

PATRON TYGODNIA: BŁ. JULIUSZ JUNYER Y PADERN, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
16.II.1936 w „demokratycznych” wyborach zwyciężył lewacki „Frente Popular”. 
Juliusz oczekiwał najgorszego. Nie miał złudzeń, czego nie omieszkał dać wyraz 
w rozmowach z przełożonymi… 

17.VII.1936 gen. Franco zbuntował się i rozpoczęła się wojna domowa. W odpo-
wiedzi Hiszpanię ogarnął „czerwony terror”. Pochłonął 13 biskupów, 4,172 ka-
płanów i kleryków, 2,376 zakonników i mnichów, 95 seminarzystów oraz 283 
siostry zakonne. Tysiące kościołów i miejsc modlitwy, dzieła sztuki – dziedzictwo 
wieków – zniknęły z powierzchni ziemi… 

Salezjanie już 20.VII.1936 zdecydowali się zamknąć oratorium w Gironie. Studenci 
rozproszyli się. Juliusz natomiast schronił się w rodzinnym Vilamaniscle. Odtąd 
potajemnie udzielał kapłańskiego wsparcia. Organizował przerzuty zagrożonych 
salezjan przez granicę do pobliskiej Francji… 

W I.1938 został aresztowany, ale dzięki rodzinnym koneksjom zwolniono go. 

Wrócił do Girony i tam został niebawem ponownie zatrzymany – znaleziono jego 
list przy osobie, próbującej się przedostać do Francji… 

Przewieziony został do fortecy Montjuïc (pl. Żydowskie Wzgórze) w Barcelonie. 

23.III.1938 został skazany przez rewolucyjny Trybunał na karę śmierci. 

Oczekując na wykonanie wyroku wspomagał duchowo współwięźniów… 

Resztę czasu spędzał w ciszy i na modlitwie… 

26.IV.1938, o 7
00

, został wyprowadzony z więzienia. Wychodząc z celi spokojnie 
oświadczył, że umiera niewinny a życie oddaje za Kościół i Hiszpanię. 

Zagnany został do fosy zamku Montjuïc i tam rozstrzelany. 

Beatyfikował go św. Jan Paweł II, 11.III.2001, na Placu św. Piotra w Watykanie, 
w gronie 233 męczenników hiszpańskiej lewackiej rewolucji. (uroczystość 26 kwietnia) 

il.: JULIUSZ JUNYER Y PADERN; źródło: www.sotodelamarina.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.katedrawloclawek.pl/historia.php?id=17
http://www.sotodelamarina.com/2014/04/Q3/20140426catedral_martires.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

