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JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotykpor. Łk 24, 39; J 20, 27 i wspólny posiłekpor. Łk 24, 30. 41-43; J 21, 9. 13-15. Zaprasza ich w ten 

sposób do uznania, że nie jest duchempor. Łk 24, 39, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że ZMARTWYCHWSTAŁE CIAŁO, w którym się im ukazuje, jest tym samym 

CIAŁEM, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi ON jeszcze ślady swojej mękipor. Łk 24, 40; J 20, 20. 27. [KKK, 645, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

NIEWIERNY TOMASZ — PRETI, Mateusz (1613, Taverna Calabria – 1699, La Valletta) 

1656/60, olejny na płótnie, 187×145,5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 42-47 

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 

Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

spożywali posiłek w radości i prostocie serca. 

Wielbili BOGA, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 

PAN zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c) 

REFREN: Dziękujcie PANU, bo jest miłosierny 

Niech dom Izraela głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech dom Aarona głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech wyznawcy PANA głoszą: 

„JEGO łaska na wieki”. 

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, 

lecz PAN mnie podtrzymał. 

PAN moją mocą i pieśnią, ON stał się moim ZBAWCĄ. 

Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: 

„Prawica PAŃSKA moc okazała”. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez PANA i cudem jest w naszych oczach. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się nim i weselmy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 1, 3-9 
Niech będzie błogosławiony BÓG i OJCIEC PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON w SWOIM wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych JEZUSA 

CHRYSTUSA na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa 

niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane 

dla was w niebie. 

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą BOŻĄ dla zbawienia, 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 

różnorodnych doświadczeń. 

Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od niszczal-

nego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć 

przy objawieniu JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wy, choć nie widzieliście, miłujecie GO; wy w NIEGO teraz, choć nie widzicie, 

przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały 

wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. 

SEKWENCJAhymn gregoriański z 1048 r. 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary. 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce BARANEK bez skazy, 

Pojednał nas z OJCEM i zmył grze-chów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ WÓDZ życia, króluje dziś żywy. 

MARYJO, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam ZMARTWYCHWSTAŁEGO blask chwały ujrzała. 

Żywego już PANA widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już CHRYSTUS, PAN mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał że to cud prawdziwy, 

O KRÓLU ZWYCIĘZCO, bądź nam miłościwy. 

AKLAMACJApor. J 20, 29 Alleluja, alleluja, alleluja 

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć 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 odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł JEZUS. 

Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy PANA!” 

Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach JEGO nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok JEGO, 

nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie JEGO byli znowu wewnątrz domu 

i Tomasz z nimi, JEZUS przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 

pośrodku i rzekł: »Pokój wam!« 

Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz MOJE ręce. 

Podnieś rękę i włóż w MÓJ bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym«. 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do NIEGO: „PAN mój i BÓG mój!” 

Powiedział mu JEZUS: »Uwierzyłeś dlatego, że MNIE ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli«. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił JEZUS 

wobec uczniów. 

Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że JEZUS jest MESJASZEM, SYNEM BOŻYM, 

i abyście wierząc, mieli życie w imię JEGO. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mattia_Preti_003.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.IV (niedziela): Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-

nych po Mszy św. o 1800. 
 25.IV (wtorek): Spotkania formacyjne dla przygotowujących się 

do sakramentu bierzmowania (w domu rekolekcyjnym): 
 o 1630 – grupa dziewcząt; 
 o 1900 – grupa chłopców. 

 28.IV (piątek): 

 Jak w każdy w 4. piątek miesiąca po Mszy św. o 1800 
spotkanie członków „Różańca Rodziców” z rodzinami. 

 Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania 
o 1900 w kościele. 

 Chrzty w maju – wyjątkowo w 3. niedzielę miesiąca – 21.V, 
na sumie. Zgłoszenia do 12.V w kancelarii. Przygotowanie 
dla rodziców i chrzestnych 14.V, po sumie, w kościele. 

 10–11.VI: Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta do Płocka. 
Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać! tym, którzy złożyli ofiary 

na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego! 

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

16.IV Amelia WÓJCISZYN, Czernidła 

 
16.IV Jan Eugeniusz MACIAK, Obory 
16.IV Weronika DERECKA, Borowina 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Henryka BIERNACKA  11.IV.2017 l. 61 

śp. Jerzy Stanisław MIELKO  10.IV.2017 l. 52 

śp. Sławomir KOPYT  1.IV.2017 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

24.IV 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marianny GRZEGOREK, w 2 rocznicę śmierci, 

Franciszki i Józefa GRZEGORKÓW 

25.IV 
(wtorek) 

730  

1800 
w intencji Marka, z racji imienin, 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

26.IV 
(środa) 

730  

1800 † Mieczysława ADAMCZYKA 

27.IV 
(czwartek) 

730  

1800 
† Kazimiery i Tadeusza WRONIECKICH, 

Mariana JEZIORSKIEGO 

28.IV 
(piątek) 

730  

1800 
dziękczynno-błagalna, z racji 19. urodzin Jakuba, 

z prośbą o powodzenie w czasie egzaminów  

29.IV 
(sobota) 

730 † Zygmunta, Stanisławy i Jadwigę OLIZAROWSKICH 

1800 
† Stanisława LESZCZYŃSKIEGO, 

w intencji rodziny, o błogosławieństwo BOŻE 

30.IV 
(niedziela) 

845 

† Tadeusza, Janiny i Stanisława RETMAŃSKICH, 

Zofii i Jana ORNATÓW 

o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne łaski 

dla Marii i Grzegorza 

1030 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

1200 

† Krystyny ZARON, w 4. rocznicę śmierci 

.† Stanisława, Marianny i Haliny WIŚNIEWSKICH, 

zmarłych z rodzin OSIADACZÓW i KŁOSZEWSKICH, 

Alicji i Kazimierza PIEKARNIAKÓW 

1800 

† Janiny i Władysława UTRATÓW, 

Kazimiery, Antoniego i Julianny KOŁPAKÓW, 

zmarłych z rodzin DUDKÓW, KANABUSÓW, OKLEJÓW 

i UTRATÓW 

POLSKIE KALWARIE: KALWARIA UJSKA 
W Ujściu, niewielkiej miejscowości położonej u ujścia rzeki Gwdy do No-

teci, ok. 10 km od Piły, gród obronny istniał już w VII w. Za czasów Bole-

sława Chrobrego stał się twierdzą graniczną, strzegącą przeprawy od stro-

ny Pomorza. Pierwsza pisemna wzmianka natomiast pochodzi z 1108, 

z kroniki Galla Anonima, i wymienia gród w kontekście zmagań Bolesława 

Krzywoustego o przywrócenie Pomorza do Polski. W przekazie publicznym 

wszelako Ujście utrwaliło się i zasłynęło niedoszłą bitwą, którą 25.VII.1655 

stoczyć miało polskie 15-tysięczne pospolite ruszenie szlachty 

z ok. 17-tysięczną armią szwedzką. Niedoszłą, bo polska armia poddała 

Wielkopolskę we władanie szwedzkie i padły wówczas owe sławetne 

„Vivat Carolus Gustavus Rex”, jakże plastycznie oddane przez Henryka 

Sienkiewicza w „Potopie”… 

Prawie dwa i pół wieku później, pod koniec XIX w. Ujście znajdowało się 

w zaborze niemieckim (pruskim). Miejscowym proboszczem był ks. Franci-

szek Renkawitz. I to on wpadł na pomysł stworzenia na zboczach 

lokalnego wzniesienia Kalwarii… 

I potrafił go zrealizować. W latach 1893–1908, przy kościele pw. św. 

Mikołaja w Ujściu, powstała nowa Golgota… 

 
Rozpoczęto od wycięcia zarośli na przykościelnej górze. Powstało 14 stacji 

Drogi Krzyżowej, oraz kaplice Groty MATKI BOŻEJ Z LOURDES, św. Franciszka, 

SERCA JEZUSOWEGO i Ogrójca. Całość zwieńczał zameczek Belle Vue, będący 

miejscem widokowym na panoramę doliny Noteci oraz stanowiącym 

zaplecze gastronomiczne i pamiątkarskie dla pielgrzymów. 

Był niezbędny, bowiem Ujście szybko stało się celem pątników, w szczegól-

ności w pierwszą niedzielę lipca, gdy w parafii, której centrum stanowił 

konsekrowany w 1907 przez biskupa pomocniczego poznańskiego, 

późniejszego Prymasa Polski, Edwarda Likowskiego, barokowy kościół 

pw. św. Mikołaja, miał miejsce odpust KRWI NAJŚWIĘTSZEJ JEZUSA CHRYSTUSA. 

Ruch pielgrzymkowy nie ustał po 1918, gdy odrodziła się Rzeczpospolita 

i Ujście stało się polskim miastem granicznym… 

Pątnicy przybywali aż do 1939, gdy znów w granice Rzeczpospolitej weszli 

Niemcy. Ujście włączone zostało bezpośrednio do Niemiec, do regionu 

tzw. Warthegau (pl. Kraj Warty). Rozpoczęła się Intelligenzaktion (pl. Akcja 

Inteligencja), eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych, 

w ramach której Niemcy zamordowali setki tysięcy Polaków. Jednocześnie 

przywódca owego Warthegau, Gaulaiter Artur Greiser, zainicjował politykę 

„Ohne Gott, ohne Religion, ohne Priesters und Sakramenten” – pl. „bez 

Boga, bez religii, bez kapłana i sakramentu”. Prawie wszyscy polscy 

kapłani z Wielkopolski wywiezieni zostali do niemieckich obozów 

koncentracyjnych, głównie KL Dachau. Proboszcz parafii Ujście, ks. Sta-

nisław Dudziński, uszedł do Generalnego Gubernatorstwa, innego tworu 

niemieckiego okupanta na terenie centralnej Polski, i tam zmarł… 

I w 1942 tenże Greiser nakazał zburzenie Kalwarii Ujskiej. Zagnał najpierw 

Żydów, a później Polaków i w 1944 ostatnie budowle zostały zniszczone. 

Pozostał jedynie zameczek Belle Vue – wykorzystywany nadal jako punkt 

widokowy na panoramę doliny Noteci… 

Po zakończeniu działań wojennych miejscowi proboszcze próbowali 

zachować charakter sakralny miejsca. W miejsce stacji ustawiono krzyże 

– na więcej w czasach komunazistowskich nie można było sobie pozwolić. 

W 1966, na 1000–lecie państwa polskiego, ruiny zameczku Belle Vue 

zostały zamienione na kaplicę św. Grobu. W 1976 powstało 14 stacji Drogi 

Krzyżowej w formie figuralnej. 

Była to jednak tylko namiastka dawnej świetności. Dopiero po 1989 pod-

jęto prace odbudowy Kalwarii. Do tej pory aliści powstały tylko 4 stacje… 

Może przyjdzie czas na odbudowę i tej pamiątki przeszłości… 

il. KALWARIA UJSKA – schemat, lata 1918–20 źródło: ujscie.fotopolska.eu 

15 lat temu, dokładnie 28.IV.2002, gdy proboszczem parafii pw. św. Zyg-

munta w Słomczynie był ks. Stefan Kotwiński, ukazał się pierwszy numer 

gazetki „św. Zygmunt”. Ks. Kotwiński bał się, że to będzie falstart, że się 

nie uda… Ale dozwolił i odtąd przychylnym okiem przyglądał się wysiłkom 

redakcji. Podobnie jak jego następcy… Przez 15 lat… 

Czy będzie następne 15 lat? Wszystko w rękach OPATRZNOŚCI, wstawiennic-

twa u której redakcja pokornie uprasza szanownych czytelników… 

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 Michał BOGDAN 
 

http://ujscie.fotopolska.eu/269099,foto.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

