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„Po rozmowie z nimi PAN JEZUS został wzięty do nieba”Mk 16, 19. CIAŁO CHRYSTUSA zostało uwielbione od chwili JEGO zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe 

i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałepor. Ł.k 24, 31; J 20, 19. 26. Jednak przez czterdzieści dni, gdy JEZUS jadł i pił ze swoimi uczniamipor. Dz 10, 41 oraz 

pouczał ich o Królestwiepor. Dz 1, 3, JEGO chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwapor. Mk 16, 12; Łk 24, 15; J 20, 14-15; 21, 4. Ostatnie 

ukazanie się JEZUSA kończy się nieodwracalnym wejściem JEGO człowieczeństwa do chwały BOŻEJ, symbolizowanej przez obłokpor. Dz 1, 9; por. także Łk 9, 34-35; Wj 13, 22 

i niebopor. Łk 24, 51, gdzie zasiada odtąd po prawicy BOGApor. Mk 16, 19; Dz 2, 33; 7, 56; por. także Ps 110, 1. W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi 

„jako poronionemu płodowi”1 Kor 15, 8 w swoim ostatnim ukazaniu się, w którympor. 1 Kor 9, 1; Ga 1, 16 ustanowi go apostołem. [KKK, 659] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE — GIOTTO z Bondone (1267, Vespignano – 1337, Florencja) 

„38 scen z życia Chrystusa” – scena 22, fragm., 1304-06, fresk, 200×185cm, 
kaplica Scrovegni, Padwa; źródło: www.wga.hu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, 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 odchodzić z Jerozolimy, ale 

oczekiwać obietnicy OJCA. 

Mówił: »Słyszeliście o niej ode MNIE: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni 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 Sa-

marii, 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 wpatrujecie 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 CHRYSTUSIE, 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 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 46-53 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Tak jest napisane: MESJASZ będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwych-

wstanie, w imię JEGO głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego. 

Oto JA ześlę na was obietnicę mojego OJCA. 

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka«. 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. 

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 

Oni zaś oddali MU pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie 

stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc BOGA. 

PATRON TYGODNIA: BŁ WILHELM TIRRY, MĘCZENNIK. 
Przyszedł na świat w 1608/9 w Cork w Irlandii, w an-
gielskiej, katolickiej rodzinie szlacheckiej – która 
sprowadziła się do Irlandii kilka wieków wcześniej – 
Roberta i Joanny Tirry. 

Były to czasy króla Jakuba I Stuarta, gdy na pewien 
czas Anglicy zaprzestali prześladowań katolików. 
Kościoły ponownie się otwarły. Wznawiały działal-
ność klasztory… 

Gdy miał ok. 18-19 lat wstąpił do zakonu augustianów. 
Studiował w Valladolid w Hiszpanii, i tam prawd. został 
wyświęcony. Potem studiował w Paryżu i Brukseli. 

W 1637 albo 1641 powrócił do Irlandii. 

W 1641 wybuchła rebelia katolickiej szlachty. Szybko 
przekształciła w wojnę między katolikami a szkockimi 
protestantami, kolonizującymi w ramach tzw. plantacji 
szczegónie północną część wyspy. Rozpoczęły się tzw. Irlandzkie Wojny Konfe-
derackie lat 1642-53, najstraszliwszy konflikt w historii Irlandii.… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/g/giotto/padova/3christ/chris22.html
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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! 
 8.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 Po Mszach św., przy stoliku przy wyjściu z kościoła, 
zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem zmiany 
ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
Zachęcamy! wszystkich do poparcia tej inicjatywy! 

 Odpowiadając na prośbę papieża Franciszka po Mszach św. 
zbierane są ofiary do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi 
w Ekwadorze. 

 9.V (poniedziałek): O 1900 spotkanie kandydatów przygotowują-
cych się do sakramentu bierzmowania. 

 14.V (sobota): WYPOMINKI o 1645. 
O 1800 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH. 

 15.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — ZIELONE 

ŚWIĄTKI 
 Zakończenie okresu Wielkanocnego. 
 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na rzecz 

Światowych Dni Młodzieży. 
 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… 

 II.2017: Parafia w Baniosze organizuje pielgrzymkę do Mek-
syku. Bliższe informacje na plakacie przed kościołem… 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Wojciech Marcin JERMALONEK, kawaler z parafii pw. św. Klemen-

sa w Nadarzynie, i Wioletta Anna KWIATKOWSKA, 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 

9.V 
(poniedziałek) 

730 

† Krystyny ZARON, 

Stefana, Krzysztofa i Stanisława WINIARKÓW, 

Zofii i Aleksandra NOWACKICH, 

Stanisławy BIERNACKIEJ 

1800 † Stanisława, Marianny i Stanisława OSĘKÓW 

10.V 
(wtorek) 

730 w intencji Bernarda, o potrzebne łaski 

1800 
† Stanisława SZLĄZAKA, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW 

11.V 
(środa) 

730  

1800 
† Stanisława, Władysławy, Jerzego i Janiny WĘCŁAWIAKÓW, 

Stanisławy MOLAK, 

Zbigniewa OLSZEWSKIEGO 

12.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Rafała, Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH 

13.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Ewy WESOŁOWSKIEJ 

14.V 
(sobota) 

730  

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

15.V 
(niedziela) 

845 
† Józefa KALOTY, 

Władysławy BOROWSKIEJ, 

Jana ZALEWSKIEGO 

1030 
† Stanisława, Zofii, Jana i Zofii ROJKÓW 

† Henryki KWIATKOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

1200 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW, 

Janiny i Leona SZYMBORSKICH 

1800 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i KARASZKIEWICZÓW 

POLSKIE MADONNY — MATKA BOŻA WĄSEWSKA 
Data erygowania parafii we wsi Wąsewo, ok. 13 km na zachód od Ostrowi 

Mazowieckiej, nie jest znana. Wiadomo tylko, że utworzył ją zapewne 

ordynariusz płocki, bp Paweł Giżycki, w pierwszych dekadach epoki 

jagiellońskiej, być może ok. 1450. 

Przedmiotem kultu w miejscowym kościele jest umieszczony w ołtarzu 

głównym XVII-w. wizerunek PRZENAJŚWIĘTSZEJ PANIENKI z DZIECIĄTKIEM, 

na czerwonym tle, otoczonych 12 sześcio-

ramiennymi gwiazdami. 

Obraz zdobią złote suknie i sznury pereł 

zawieszone wokół szyi MATKI BOŻEJ. 

Początki kultu MATKI BOŻEJ WĄSEWSKIEJ 

sięgają XVIII w. Pierwsza wzmianka w doku-

mentach kościelnych pochodzi z 1711: 

OBRAZ, namalowany farbami olejnymi 

na płótnie przyklejonym do sosnowej deski, 

o wymiarach 181×80 cm, szybko zasłynął 

licznymi łaskami uzyskanymi przez rosnącą 

liczbę JEGO czcicieli. Świadectwem tego stały 

się liczne wota dziękczynne… 

Mówiono o niezwykłych uzdrowieniach. O ła-

skach odzyskania wiary. O ochronie przed 

epidemiami. Wierzono i korzono się przed 

stopami TEJ, która przynosi ukojenie… 

Szczególny charakter miały uroczystości 

odpustowe. wierni obchodzili ołtarz i królują-

cy w nim ŚWIĘTY WIZERUNEK na kolanach, 

trzymając w dłoniach zapalone świece… 

W 1851 miejscowy proboszcz tak opisał moment odsłonięcia zazwyczaj 

zasłoniętego WIZERUNKU: „Kiedy się odsłania ten cudowny OBRAZ, w ten 

czas gdy lud wszystek krzyżem leży zanosząc swoje gorące modły do tej 

PANI, wtenczas mówię przechodzień będąc na nabożeństwie nie może 

pozostać bez wzruszenia nie przymieszając kropli łzy do tylu innych” 

Już w 1784 OBRAZ określano jako „SŁYNĄCY ŁASKAMI”, a w 1906 po raz 

pierwszy użyto określenia „CUDOWNY”… 

W 1920 MADONNĘ, przeniesiono do nowej świątyni pw. Narodzenia Najświęt-

szej Maryi Panny, wybudowanej w latach 1912-20, wg projektu Józefa 

Piusa Dziekońskiego, wybitnego architekta, prekursora nurtu zwanego 

stylem wiślano-bałtyckim. 

W 1944, podczas przechodzenia frontu, gdy kończyła się jedna okupacja – 

niemiecka, i zaczynała druga – rosyjska, w wyniku wybuchu bomb upa-

dła – wzdłuż nawy głównej – jedna z wież. Zniszczony został ołtarz główny, 

zniszczone zostało też płótno CUDOWNEGO WIZERUNKU. 

Nietknięte były tylko twarze DZIEWICY i DZIECIĄTKA… 

OBRAZ odnowiono i świątynię odbudowano a 8.IX.2000 MADONNĘ i JEJ DZIE-

CIĘ koronował – koronami poświęconymi 8.VI.1999 w Ełku przez św. Jana 

Pawła II – Prymas Polski, Józef kard. Glemp. Śpiewano wówczas: 

BOŻE, TY ustanowiłeś rodzicielkę 

TWOJEGO SYNA naszą MATKĄ i KRÓLOWĄ, 

Spraw, abyśmy w Sanktuarium Maryjnym w Wąsewie, 

Doznali orędownictwa TEJ, 

Przez którą otrzymaliśmy DAWCĘ ŻYCIA WIECZNEGO, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

Który z TOBĄ żyje i króluje na wieki wieków. 

il. powyżej: MATKA BOŻA WĄSEWSKA — sanktuarium w Wąsewie; źródło: chomikuj.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ WILHELM TIRRY, MĘCZENNIK. DOKOŃCZNIE 
Walczyli ze sobą przedstawiciele trzech królestw: Irlandii, Anglii i Szkocji, 
rządzonych przez tego samego króla Karola I… 

Wilhelm po powrocie był kapelanem u boku swego wuja, biskupa Cork. Później 
kapelanem u innego wuja, wicehrabiego Kilmallock. Potem posługiwał w kilku 
klasztorach augustiańskich, szczególnie w Fethard w hrabstwie Tiperrary. 

W 1649 wybrany został opatem klasztoru w Skryne w hrabstwie Meath, ale 
prawd. nigdy tam nie dotarł i nigdy nie objął tego urzędu. Wybór zbiegł się bowiem 
z rozpoczęciem najazdu purytańskich wojsk angielskich pod dowództwem 
Oliwiera Cromwella. Cztery lata później, 6.I.1653, zwycięzcy angielscy najeźdźcy 
uznali wszystkich katolickich kapłanów za zdrajców stanu… 

Wilhelm ukrywał się już od 1649. 4.IV.1654, w Wielką Sobotę, gdy przygotowywał 
się do sprawowania uroczystej Eucharystii, został zatrzymany… 

Uwięziono go w Clonmel, w tym samym hrabstwie Tiperrary… 

6.V.1654 stanął przed sądem. Odrzucił propozycję przejścia na protestantyzm. 

Skazany został na śmierć. Słysząc wyrok powiedział: 

„BOŻE WSZECHMOGĄCY! Dzięki CI, że mnie wybrałeś tego szczęśliwego dnia!” 

12.V.1654 o 9
00

 zagnano go, przytroczonego do konia, na rynek w Clonmel. 

Powoli wchodził na stopnie szafotu, ze sznurem na szyi. Na każdym stopniu 
zatrzymywał się i wygłaszał – było mu to dane – krótką mowę. Jako temat wybrał 
10 przykazań Bożych i 7 sakramentów. Gdy dotarł na górę powiedział: 

„Jedyną drogą zbawienia jest zachowywanie 10 przykazań BOŻYCH i słuchanie 

Rzymskiego Kościoła Katolickiego, stosowanie się do zaleceń Kościoła 
Rzymskiego, bo poza tym Kościołem nie ma zbawienia”… 

W końcu wyraził skruchę za grzechy i poprosił o wybaczenie… 

Powieszony został około południa… 

27.IX.1992 został beatyfikowany przez Jana Pawła II, w gronie 17 irlandzkich 
męczenników reformacji angielskiej. (uroczystość 12 maja) 
Il. na odwrocie: WILHELM TIRRY – współczesne wyobrażenie; źródło: giorriabeag.blogspot.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://chomikuj.pl/Jozek0902/Warto*c5*9bci+chrze*c5*9bcija*c5*84skie/Matka+Boska+cz.1/o.Matka+Boska+cz.16
http://giorriabeag.blogspot.com/p/blessed-william-tirry-irish-martyr-1608.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

