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Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów 

„Królestwo niebieskie”, „Królestwo BOŻE”por. Ap 19, 6, które przyszło w OSOBIE CHRYSTUSA i wzrasta w sposób tajemniczy w sercach tych, którzy są w NIEGO 

wszczepieni, aż do JEGO eschatologicznego ukazania się w całej pełni. Wówczas wszyscy ludzie odkupieni przez NIEGO, uczynieni w NIM „świętymi 

i nieskalanymi przed JEGO obliczem w miłości”por. Ef 1, 4, zostaną zgromadzeni jako jedyny Lud BOŻY, „Małżonka BARANKA”Ap 21, 9, „Miasto święte … zstępujące 

z nieba od BOGA, mające chwałę BOGA”Ap 21, 10-11; „a mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów 

BARANKA”Ap 21, 14. [KKK, 865] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

WIDZENIE ŚW. JANA — EL GRECO (1541, Candia – 1614, Toledo) 

ok. 1609–14, olejny na płótnie, 222.3×193 cm, galeria Met Fifth Avenue, Nowy Jork; źródło: www.metmuseum.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 15, 1-2. 22-29 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: 

„Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, 

nie możecie być zbawieni”. 

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Bar-

nabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich 

udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. 

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać 

ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać 

do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 

Posłali przez nich pismo tej treści: 

„Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego 

pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia 

wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, 

postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 

drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia PANA naszego JEZUSA 

CHRYSTUSA poświęcili swe życie. 

Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 

Postanowiliśmy bowiem, DUCH ŚWIĘTY i my, nie nakładać na was żadnego 

ciężaru oprócz tego, co konieczne 

Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co udu-

szone, i od nierządu. 

Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. 

Bywajcie zdrowi!” 

PSALM RESPONSORYJNYPs 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a) 

REFREN: Niech wszystkie ludy sławią CIEBIE, BOŻE 

Niech BÓG się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano JEGO drogę, 

JEGO zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam BÓG błogosławi. 

niech się GO boją wszystkie krańce ziemi. 

Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAp 21, 10-14. 22-23 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi 

Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od BOGA i mające chwałę 

BOGA. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby 

do jaspisu o przejrzystości kryształu: 

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach 

dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu 

pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, 

i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta 

ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu 

apostołów BARANKA. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest PAN BÓG 

WSZECHMOGĄCY oraz BARANEK. 

I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała BOGA 

je oświetliła, a jego lampą BARANEK. 

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 WG ŚW. JANAJ 14, 23-29 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jeśli MNIE kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, a OJCIEC MÓJ umiłuje 

go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. 

Kto MNIE nie miłuje, ten nie zachowuje słów MOICH. 

A nauka, którą słyszycie, nie jest MOJA, ale TeGo, który MNIE posłał, OJCA. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. 

A POCIESZYCIEL, DUCH ŚWIĘTY, którego OJCIEC pośle w MOIM imieniu, ON was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój MÓJ daję wam. 

Nie tak jak daje świat, JA wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście MNIE miłowali, rozradowalibyście się, że idę do OJCA, bo OJCIEC 

większy jest ode MNIE. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 

gdy się to stanie«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JÓZEF NGUYEN VAN LUU, MĘCZENNIK. 
Urodził się ok. 1790 w Cai Nhum w południowym Wietnamie. 

Wychowany został w rodzinie i tradycji katolickiej. 

Mieszkał w Mac Bac. Uprawiał pola ryżowe. Był katechetą i przewod-
niczącym rady parafialnej. 

Za imperatora Tu Duc został  26.II.1853 aresztowany – oddał się 
sam, zamiast poszukiwanego księdza misjonarza… 

Odmówił podeptania krzyża… 

W stolicy Vinh Long przez rok przetrzymywany był w więzieniu, 
straszliwie torturowany. 

2.V.1854, cały czas w łańcuchach, odszedł do PANA. 

Prześladowania w Wietnamie pochłonęły od 113,000 do 300,000 wiernych. Tortu-
ry, które stosowano, uznaje się za jedne z najbardziej okrutnych w historii chrześ-
cijaństwa. Ofiarom odcinano kończyny, kolejno, kość po kości, rozrywano ciało 
rozpalonymi żelaznymi szczypcami, odurzano narkotykami… 

Beatyfikowany został 2.V.1909 przez Piusa X. Kanonizował go 19.VI.1988, w gro-
nie 117 męczenników wietnamskich, św. Jan Paweł II.  (uroczystość 2 maja) 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436576
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

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

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 1.V (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 2.V (poniedziałek): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. 
Uroczystość odpustowa: 

 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę o 1030 odprawi i kazanie wygłosi ks. Marek 

HABINIAK. 
 3.V (wtorek): NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI. 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 5.V (czwartek): 1. CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM i WIECZNYM 

KAPŁANIE o 1800. 
 6.V (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msze św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
 o 1545 dla dzieci; 
 o 1800. 

 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 7.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 22.V, na sumie. Zgło-
szenia do 13.V w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 

dla rodziców i chrzestnych 15.V po sumie, w kościele. 
 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 

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

24.IV Antoni Łukasz OPALIŃSKI, Gassy  

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

30.IV Michał Jakub KALINOWSKI i Justyna Agata TRZASKA 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Marianna BĄBA  20.IV.2016 l. 68 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

2.V 
(poniedziałek) 

845 
† Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

† Przemysława SZLASĘ, w miesiąc po śmierci 

1030 za Parafian 

1800 
† Zygmunta i Wiktorii SZLĄZAKÓW, 

Stanisława i Wiesławy PYZLÓW 

3.V 
(wtorek) 

845 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

1030 

† Kazimiery KOŁPAK w 40. rocznicę śmierci, 

Julianny i Antoniego KOŁPAKÓW, 

Janiny, w 5. rocznicę śmierci, Władysława UTRATÓW, 

dziadków DUDKÓW, KANABUSÓW i UTRATÓW 

1200 
† Leokadii, w 12 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW i ROGALÓW 

1800 † Zofii i Stanisława BOCZKOWSKICH 

4.V 
(środa) 

730 † Piotra STĘPNIA 

1800 
† Stanisławy, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza 

ZAWADZANKÓW 

5.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.V 
(piątek) 

730 
† Lucjana MOSKALEWICZA, w 22. rocznicę śmierci, 

Ireny MOSKALEWICZ 

1545  

1800 † Stanisława, Franciszki i Jana GRZYWACZÓW 

7.V 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Heleny i Stanisława BIERNACKICH, 

Zenona BIERNACKIEGO 

8.V 
(niedziela) 

845 † Stanisława GELERTA, zmarłych z rodziny GELERTÓW 

1030 

† Stanisława KANABUSA, z racji imienin, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW  

† Stanisława LESZCZYŃSKIEGO, w intencji rodziny 

1200 

† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

o BOŻE błogosławieństwo dla całej rodziny 

† Stanisława RYBAKA, Marianny i Tadeusza RYBAKÓW, 

Wojciecha GRZYWACZA, Piotra i Stanisława KAMIŃSKICH 

1800 † Stanisława OSUCHA 

3 MAJ — SEN EMIGRANTA… 
Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 

Wieje, wieje ten okrzyk, szumi chorągwiany. 

Orłem kracze i płynie na wichrze stuleci 

I w błękicie kometą roziskrzoną świeci, 

Jakby arka Bożego z narodem przymierza 

Jak tęcza Matejkowska nad nami rozpięta. 

Wieje, wieje ten okrzyk i w niebo uderza, 

I z nieba wraca echem dziś, w dzień tego święta 

Tak powtarza, tak woła, tak wiernie pamięta 

Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 

Tym potrójnym wiwatem, siedmioma słowami, 

Zdaniem siedmioramiennym, jak w srebrnym świeczniku 

Zapalony w ciemnościach zabłyska przed nami. 

I wszystka mądrość nasza w tym jednym okrzyku, 

Wszystka mądrość po szkodzie, wszystka duma nasza 

I rozum polityczny. Spogląda dookoła 

Widzi niebo i ziemię i fale Bałtyku 

I drzewa białowieskie i tatrzańskie ściany 

I tchu nabiera w płuca i tak dzisiaj woła: 

Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 

I tak właśnie powtarza, tak właśnie ogłasza. 

Chce by moja ojczyzna śliczna i wspaniała 

Była jak mak czerwona i ponad śnieg biała 

Chce by się biel z czerwienią, niby tło z ozdobą 

Zawsze zgadzały, nigdy nie gryzły ze sobą 

Nie chce Polski szlacheckiej, ani Polski endeckiej 

Ani drobnomieszczańskiej, księżej ani świeckiej 

Robotniczo-włościańskiej, żakowsko-studenckiej 

Ani proletariackiej ni inteligenckiej 

Polska to jest coś więcej niż każdy przymiotnik 

W który ją zechce zamknąć pan, chłop, czy robotnik. 

Dzisiaj się maj młodością wiosenną zieleni 

Dziś się różowym kwieciem wysypią kasztany 

Wiatr z kwitnącej wiśni śnieg pachnący zwiewa 

I niebo się lazurem połyskliwym mieni. 

Polonezem zaczyna się wiosna i śpiewa: 

Wiwat sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! 

To znaczy polityka zmieniona w marzenie. 

To znaczy, że się spełnia przed świata obliczem 

Wszystko co się melodią zaplata w Szopenie 

To wszystko najpiękniejsze, co jest Mickiewiczem, 

Norwidem i Matejką, Skargą i Słowackim, 

Co w powietrzu trzepoce hejnałem Mariackim, 

Co jest brzozowym listkiem zielonym na lwowskim 

Cmentarzu małych dzieci w gaju Łyczakowskim! 

To wszystko co nam tutaj samotnym i smętnym 

W Londynie, w mieście cudzym, w mieście obojętnym 

Tego dnia dzwoni w uszach, śpiewa, nie przestaje 

I łzy wyciska z oczu i siły dodaje 

I jeszcze nie pozwala tracić animuszu 

I jeszcze każe czekać i nastawiać uszu, 

Nie wierzyć w cudze bajki, szepty i androny 

Lecz tylko nasłuchiwać: kiedy z polskiej strony 

Odezwie się głos ludzi wolnych, ludzi dumnych 

Ludzi mądrych po szkodzie, po szkodzie rozumnych 

Nauczonych cierpieniem niewoli i biedy… 

Kiedy oni tchu w płuca nabiorą i kiedy 

Podniosą krzyk majowy, śpiew niezapomniany: 

Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 

O roku ów, o wiosno cudowna, o maju 

Kto cię wtedy świętować będzie w naszym kraju? 

HEMAR Marian (1924, Lwów – 1998. Warszawa) 

il. powyżej: KONSTYTUCJA 3 MAJA — MATEJKO, Jan (1838, Kraków –1893, Kraków) 

1891, fragm., olejny na płótnie, 227 × 446 cm, Zamek Królewski w Warszawie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.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 
 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Matejko_6.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

