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„Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie OJCIEC powierzył SYNOWI na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt DUCH ŚWIĘTY, aby Kościół ustawi-

cznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez CHRYSTUSA w jednym DUCHU dostęp do OJCA”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 4. Wtedy „Kościół publicznie 

ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii…”Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 4 Kościół, będąc „zwołaniem” wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej 

natury jest misyjny, posłany przez CHRYSTUSA do wszystkich narodów, aby czynić je uczniamipor. Mt 28,19-20; Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2; 5-6. [KKK, 767] 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO — GALLEGO, Fernando (ok. 1440, Salamanca – 1507, Salamanca) 

olejny na płótnie, własność prywatna; źródło: www.wikigallery.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2. 1-11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukaza-

ły się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im DUCH pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 

nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język 

ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 

Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części 

Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie  słyszymy ich głoszących w naszych językach 

wielkie dzieła BOŻE”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

REFREN: Niech zstąpi DUCH TWÓJ i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, PANA, 

o BOŻE mój, PANIE, TY jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła TWOJE, PANIE, 

ziemia jest pełna TWOICH stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała PANA trwa na wieki, 

niech PAN się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła MU będzie pieśń moja, 

będę radował się w PANU. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy DUCHA ŚWIĘTEGO: „PANEM jest JEZUS”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam DUCH; różne też są rodzaje posługiwania, 

ale jeden PAN; różne są wreszcie działania, lecz ten sam BÓG, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się DUCH 

dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, 

tak też jest i z CHRYSTUSEM. Wszyscyśmy bowiem w jednym DUCHU zostali 

ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-

wolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym DUCHEM. 

SEKWENCJA 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy TYŚ ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj TWEJ potędze. 

Bez TWOJEGO tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj TWOIM wierzącym, 

W TOBIE ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20 Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł JEZUS, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: »Pokój wam!« A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy PANA. 

A JEZUS znowu rzekł do nich: »Pokój wam! Jak OJCIEC MNIE posłał, 

tak i JA was posyłam«. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

»Weźmijcie DUCHA ŚWIĘTEGO. Którym odpuścicie grzechy, są im odpu-

szczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ANTONIA MESINA, MĘCZENNICA. 
Przyszła na świat 21.VI.1919 w małej wiosce Orgosolo 
na Sardynii. Była drugim z 9 dzieci ubogiego, religijnego 
policjanta Augustyna i Gracji z domu Rubanu. 

Orgosolo była wówczas znana jako „wioska morderców” 
– tzw. „sardyńskiej bandyterki”, która niestety cieszyła się 
społecznym uznaniem. Tylko w 1907 w konflikcie 
zwanym wł. disamistade zamordowano tam 20 osób. 

W szkole Antonia zaangażowała się w działalność Akcji 
Katolickiej. Ale po 4 latach musiała szkołę opuścić – 
matka, chora na serce, niezdolna była do nawet naj-
prostszych prac domowych. Musiała je przejąć – goto-
wanie, pranie, noszenie wody, zbieranie chrustu na opał 
– aliści wykonywała je z wielką pokorą. Matka mówić 
miała o niej, że „nigdy nie sprzeciwiła mi się”. „Była 
kwiatem mego życia” – dodawała… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_296913/Fernando-Gallego/The-Pentecost
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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! 
 15.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-

LONE ŚWIĄTKI 
 Zakończenie okresu Wielkanocnego. 
 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-

rzycielu Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski 
uświęcającej, przystępując do Komunii św. i modląc się 
w intencji Ojca św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz 
Światowych Dni Młodzieży. 

 O 1915 w domu parafialnym spotkanie rodziców mło-
dzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

 26.V (czwartek): Rocznica I Komunii Świętej na Mszy św podczas 
uroczystości BOŻEGO CIAŁA o 1030. 
 20.V (piątek): Spotkanie organizacyjne dzieci z klas III i ich 

rodziców, dotyczące rocznicy I Komunii Świętej, o 1830. 
Zapraszamy! 

 21.V (sobota): Spowiedź dla dzieci i rodziców o 900. 
 24.V (wtorek): Próba sypania kwiatów o 1700. 

 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 22.V, na sumie. 
 18–19.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży… 
 27.VII–9.VIII: Parafialny wyjazd wakacyjny dla dzieci i mło-

dzieży do Ochotnicy Dolnej. Zapisy u ks. Darka. 
 II.2017: Parafia w Baniosze organizuje pielgrzymkę do Mek-

syku. Bliższe informacje na plakacie przed kościołem… 

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

8.V Antoni ŁUSZCZYŃSKI, Turowice  

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Wojciech Marcin JERMALONEK, kawaler z parafii pw. św. Kle-

mensa 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 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Piotr Henryk KOJ  5.V.2016 l. 68 

śp. Anastazja PETEREK  1.V.2016 l. 94 

śp. Magdalena PARADOWSKA  30.IV.2016 l. 38 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

16.V 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Rozalii, Marianny i Henryka WINIARKÓW, 

Janiny BOROWSKIEJ, dziadków STAROSÓW 

17.V 
(wtorek) 

730  

1800 † Anny WALICKIEJ, jej rodziców i teściów 

18.V 
(środa) 

730  

1800 † Teresy BOGDAN, w 2. rocznicę śmierci 

19.V 
(czwartek) 

730 † Marianny BĄBY, w miesiąc po śmierci 

1800 † Radosława TROCHIMIUKA 

20.V 
(piątek) 

730  

1800 
† Stanisławy, Janiny i Bolesława ROSÓW, 

Ludwiki i Jana KOWALCZYKÓW 

21.V 
(sobota) 

730  

1800 † Zofii i Jana KOWALIKÓW 

22.V 
(niedziela) 

845 † Zofii KLEBAŃSKIEJ, Mariana BUCZKA 

1030 

† Wojciecha i Marii SIBILSKICH, Jana SIBILSKIEGO, 

Jana i Magdaleny LEWANDOWSKICH 

† Bogusława BIERNACKIEGO, 

Reginy i Tadeusza BIERNACKICH 

22.V 
(niedziela) 

1200 
† Jana ZAWADZANKO, w 25. rocznicę śmierci, 

Franciszki, Stanisława i Jana KORNASZEWSKICH, 

Wiesława BIERNACKIEGO 

1800 
† Kazimierza, Ireny, Marty i Heleny, 

ich rodziców: Antoniny i Stanisława OSIADACZÓW 

POLSKIE MADONNY — MATKA BOŻA WYCHOWAWCZYNI W CZARNEJ 
Na przełomie XVI i XVII w. mieszkańcom Czarnej, 

niewielkiej wsi w powiecie koneckim, pracują-

cym przy wypalaniu węgla drzewnego i wytopie 

rudy żelaza – okolica zwana była wówczas „sta-

ropolskim zagłębiem przemysłowym” – ukazać 

się miała, na krzaku jałowca, MATKA BOŻA. 

Na miejscu objawień wybudowano niewielką, 

drewnianą kapliczkę i w jej wnętrzu umieszczo-

no wizerunek MATKI BOŻEJ z DZIECIĄTKIEM. 

Malowany na płótnie obraz, o wymiarach 

108×76 cm, został wykonany na wzór SALUS 

POPULI ROMANI – OCALENIA LUDU RZYMSKIEGO – 

z bazyliki pw. Matki Bożej Większej w Rzymie. 

Powstał zapewne po 1571 i zwycięstwie pod Le-

panto wojsk katolickich nad muzułmańską inwazją, gdy Pius V dozwolił 

na kopiowanie SALUS POPULI ROMANI. 

W 1763 Izabela Małachowska z Humienieckich, wdowa po zmarłym rok 

wcześniej Janie Małachowskim, byłym kanclerzu wielkim koronnym, 

w związku z powiększającą się liczbą pielgrzymów do CZARNECKIEJ PANI, 

ufundowała pierwszy, murowany, jednonawowy kościół. I to w nim zna-

lazła swe miejsce już wówczas otoczona kultem MATKA BOŻA 

WYCHOWAWCZYNI… 

Nowy, romański kościół powstał już w wieku XX - konsekrował go 

23.X.1930 bp Paweł Kubicki. 

Do dziś króluje w nim cudowna MATKA BOŻA. 

Przetrwała przejście frontu w latach 1944/5, gdy „Niemcy zostawili 

okropne spustoszenia. […] [Rosyjski?] czołg rozbił płn.–wsch. stronę kościoła; 

dach na kościele zdemolowany, ani jednej szyby w oknach; akta zacho-

wane w szafie zachrystii zostały przeszyte pociskiem i szafa zniszczona. 

Rozbity został pokój w plebani na górze. Skradziono 3 dzwony i dwa duże 

dywany ze schodów ołtarza. Część akt została zniszczona” - jak notował 

ówczesny proboszcz… 

Kościół odbudowano i w latach 1960. stał się sanktuarium maryjnym. 

Minęło 30 lat i 4.VI.1991 św. Jan Paweł II pobłogosławił w Radomiu korony 

dla CUDOWNEGO OBRAZU – za radą pallotyna, ks. prof. dr Anastazego Bława-

ta, nazwanego wówczas „MATKĄ BOŻĄ WYCHOWAWCZYNIĄ”. Trafność zawoła-

nia potwierdził później św. Jan Paweł II, mówiąc podczas jednej z audiencji 

generalnych: „Szczególne dary, którymi BÓG napełnił MARYJĘ, usposabiały 

JĄ zwłaszcza do roli MATKI i WYCHOWAWCZYNI […]”… 

Koronacji 5.IX.1999 dokonał Prymas Polski, Józef kard. Glemp. 

il. powyżej: MATKA BOŻA WYCHOWAWCZYNI — sanktuarium, Czarna; źródło: theotokos.ovh.org 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. ANTONIA MESINA, MĘCZENNICA. DOKOŃCZNIE 
Powoli docierało do niej też, w jakiej społeczności przyszło jej żyć. Wszak w ciągu 
pierwszych 8 miesięcy 1935 odnotowano lokalnie 10 morderstw i 59 napadów… 

I właśnie wtedy, 17.V.1935, po porannej Mszy św., podczas której przyjęła NAJ-
ŚWIĘTSZY SAKRAMENT, wracając do domu weszła do lasu po chrust – na podpałkę. 

Tam zaatakował ją miejscowy chłystek, niejaki Ignacy Jan Catgiu. Chwycił ją 
za ramię i próbował przewrócić na ziemię. 

Broniła się zaciekle. Wyrwała się. 

Chłopak dogonił ją i uderzył kamieniem w głowę. Upadła skulona… 

Bandzior chwycił ją za włosy i przeciągnął ok. 9 m, w krzaki. Tam próbował zrywać 
z niej ubranie. Broniła się. Rozwścieczony uderzał ją raz za razem kamieniem… 

Aż do śmierci. Umarła – nietknięta – wybaczając swemu prześladowcy. 

Zbrodniarz ciało ukrył w krzakach. Gdy je odnaleziono naliczono na nim 74 rany. 
Twarz była zmasakrowana, nie do rozpoznania… 

Uroczysty pogrzeb Antonii stał się pierwszym aktem szybko rodzącego się kultu. 

Zbrodniarza schwytano i postawiono przed sądem. Został stracony… 

Do grona błogosławionych wprowadził ją 4.X.1987 papież św. Jan Paweł II. 

Mówił wówczas: 

„Miała zaledwie szesnaście lat, gdy przyszło jej odpowiedzieć heroicznym «tak» 
na błogosławieństwo skierowane do tych, którzy są czystego serca, broniąc 
czystości za cenę najwyższej ofiary. […] 

To było jej «tak» wyćwiczone w powszednich, zwyczajnych zajęciach w domu. To 
zwyczajne, powszednie «tak» przygotowało ją na całkowite, ostateczne «tak», 
heroiczne «tak» w obronie czystości aż do całkowitej ofiary ze swego życia. […] 

Wiązka chrustu zebrana tego majowego dnia 1935 r., by upiec w domu chleb, leży 
w górach obok jej zmasakrowanego kamieniami ciała. 

Tego dnia zapłonął inny ogień i przygotowany został chleb dla rodziny o wiele 
większej”… (uroczystość 17 maja) 

Il. na odwrocie: ANTONIA MESINA; źródło: alchetron.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://theotokos.ovh.org/czarna.php
http://alchetron.com/Antonia-Mesina-741361-W
http://www.swzygmunt.knc.pl/

