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Od naszego życia i od naszej modlitwy zależy nierozłącznie to, czy imię BOŻE będzie święcone wśród narodów: 

Prosimy BOGA, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość zbawia ON i uświęca wszelkie stworzenie… Chodzi o imię, które daje zbawienie upadłemu światu, 

ale prosimy, by to imię BOŻE było uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli dobrze żyjemy, imię BOŻE jest błogosławione; ale jeśli źle żyjemy, jest ono 

znieważane, jak mówi Apostoł: „Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu BOGA”Rz 2 24; Ez 36, 20-22. Modlimy się więc, abyśmy byli godni stać się świętymi, 

jak święte jest imię naszego BOGAśw. Piotr Chryzolog, Sermones, 71: PL 52, 402 A. 

Gdy mówimy: »Święć się imię TWOJE«, prosimy, aby było ono uświęcone w nas, którzy jesteśmy w NIM, ale także w innych, na których łaska BOŻA jeszcze 

oczekuje, by wypełniać przykazanie, które zobowiązuje nas do modlitwy za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Oto dlaczego nie mówimy dokładnie: »Święć się 

imię TWOJE« „w nas”, ponieważ prosimy, by święciło się ono we wszystkich ludziachTertulian, De oratione, 3. [KKK, 2814] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

ŚW. FILIP. ŚW. PIOTR I ŚW. JAN NAKŁADAJĄCY RĘCE NA MIESZKAŃCÓW SAMARII — 
GALLE, Filip (1537, Haarlem – 1612, Antwerp) – wg VAN HEEMSKERCK, Marcin (1498 – 1574) 

1575-82, rycina, 21.2×27.2 cm, Harvard Art Museums/Fogg Museum; źródło: www.harvardartmuseums.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 8, 5-8. 14-17 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. 

Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, 

które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem 

duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało 

uzdrowionych. 

Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. 

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo 

BOŻE, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby 

mogli otrzymać DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię 

PANA JEZUSA. 

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali DUCHA 

ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b) 

REFREN: Niech cała ziemia chwali swego PANA 

Z radością sławcie BOGA, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia, 

cześć MU wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie BOGU: „Jak zadziwiające są TWE dzieła! 

Niechaj CIĘ wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa TOBIE, 

niech TWOJE imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła BOGA, 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę. 

Nim się przeto radujmy! 

JEGO potęga włada na wieki. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 

którzy boicie się BOGA, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony BÓG, który nie odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA1 P 3, 15-18 
Najdrożsi: 

PANA CHRYSTUSA uznajcie w sercach waszych za ŚWIĘTEGO i bądźcie zawsze 

gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia 

tej nadziei, która w was jest. 

A z łagodnością i bojaźnią BOŻĄ zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, 

którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w CHRYSTUSIE, doznali 

zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. 

Lepiej bowiem – jeżeli taka wola BOŻA – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli 

źle czyniąc. 

CHRYSTUS bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy 

za niesprawiedliwych, aby was do BOGA przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez DUCHA. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 14, 15-21 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

«Jeżeli MNIE miłujecie, będziecie zachowywać MOJE przykazania. 

JA zaś będę prosił OJCA, a innego PARAKLETA da wam, aby z wami był 

na zawsze – DUCHA PRAWDY, którego świat przyjąć nie może, ponieważ 

GO nie widzi ani nie zna. 

Ale wy GO znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. 

Przyjdę do was. 

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już MNIE widział. 

Ale wy MNIE widzicie; ponieważ JA żyję, i wy żyć będziecie. 

W owym dniu poznacie, że JA jestem w OJCU MOIM, a wy we MNIE i JA w was. 

Kto ma przykazania MOJE i je zachowuje, ten MNIE miłuje. 

Kto zaś MNIE miłuje, ten będzie umiłowany przez OJCA MEGO, a również JA 

będę go miłował i objawię mu SIEBIE». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ADYLIUSZ DARONCH, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 25.X.1908 w wiosce Dona 
Francisca, w gminie Cachoeira do Sul, w najdalej 
na południe położonym stanie Brazylii – Rio Grande 
do Sul. 

Był trzecim z ośmiorga dzieci szewca Piotra, syna 
XIX-wiecznych włoskich emigrantów, i Judyty, 
również z domu włoskich emigrantów Segabinazzi. 

W 1911 rodzina przeniosła się do większego mias-
teczka Passo Fundo, a w 1913 do Nonoai, w tym sa-
mym stanie. 

W Nonoai zostali członkami parafii, którą w 1915 
objął hiszpański misjonarz, o. Manuel Gómez y Gon-
zalez. 

Po pierwszej komunii św. Adyliusz został ministra-
ntem przy parafii i jednocześnie uczniem szkoły zało-
żonej przez ks. Manuela. Ks. Manuel stał się częstym 

gościem rodziny Daronch, będąc zapraszanym na posiłki i rozmowy… 

Proboszcz często odwiedzał nieraz bardzo odległe części swojej parafii, 
przynosząc potrzebującym i chorym NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. Zabierał wówczas 
ze sobą nastoletniego już wówczas Adyliusza, który podążał za swym 
duszpasterzem na niewielkim osiołku. Między innymi odwiedzał okoliczne wioski 
Indian ze szczepu Kaingang. 

Był to czas niepokojów w Brazylii, gdy założona w 1889 tzw. Stara Republika 
zaczynała być przez wielu kontestowana. W IV.1924 stan Rio Grande do Sul był 
w przededniu kolejnej rewolty młodszych oficerów – wybuchła kilka miesięcy 
później, w VII.1924, i przeszła do historii pod nazwą rewolty tenentyzmu… 

Ofiarą nawarstwiającego się konfliktu stał się Piotr Daronch, który zginął 5.V.1923 
w jednym ze starć zwalczających się stron. Wychowanie 8 dzieci spadło na matkę… 

Rodzina była uboga, ale radosna – matka miała zawsze powtarzać dzieciom, że 
„bycie ubogim – ubogim i uczciwym – to nie wstyd”. Adyliusz, jak to chłopcy, lubił 
grać w piłkę nożną… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.harvardartmuseums.org/art/243876
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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! 
 21.V (niedziela): W naszej parafii gościmy przedstawicieli Ruchu 

Twórczego Osób Niepełnosprawnych, którzy zapoznają nas 
ze swoją działalnością. Po Mszach św. zbierane są ofiary 
na pomoc 6 letniemu Bartkowi, choremu na raka. 

 23.V (wtorek): Spotkania formacyjne kandydatów do sakramen-
tu bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 

 1600 – grupa dziewcząt; 
 1700 – grupa chłopców. 

 25.V (czwartek): Zbiórka ministrantów i lektorów po Mszy św. o 1800. 
 28.V (niedziela): O 1200 w naszym kościele swoją Mszę św. 

prymicyjną odprawi ks. Michał LUBOWICKI. Zapraszamy! 

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

 15–18.VI: Spływ kajakowy Pilicą, organizowany przez naszą 
parafię. Koszt – 130 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 24–28.VI: Pielgrzymka na Litwę i Łotwę. Są jeszcze wolne 
miejsca. Informacje u ks. Proboszcza lub ks. Michała. 

 29.VI–10.VII: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Kras-
nobrodu. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Bartosz Karol CABAJ, kawaler z parafii pw. św. Józefa w Siedl-

cach, i Paulina Magdalena SZULECKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Marek DYMOWSKI, kawaler, i Elżbieta Małgorzata 

GARWOLEWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Piotr MAJEWSKI, kawaler z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, i Edyta TRYKACZ, panna 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Przemysław MROWIŃSKI, kawaler z parafii pw. św. Stanisła-

wa w Sobikowie, i Paulina ŚWIERCZEWSKA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Wojciech Damian BOROWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i 

Monika LIPKA, panna z parafii pw. św. Wojciecha w Skibniewie 
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. Henryk Stanisław NOGAL  7.V.2017 l. 59 

śp. Krystyna Laura MOLAK  7.V.2017 l. 74 

śp. Marianna OLSZEWSKA  6.V.2017 l. 69 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.V 
(poniedziałek) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 † Radosława TROCHIMIUKA, w 20. rocznicę śmierci 

23.V 
(wtorek) 

730 † Aliny SŁOWIK 

1800 dziękczynna z racji 16. urodzin Michaliny 

24.V 
(środa) 

730 w pewnej intecji 

1800 
† Joanny i Stanisława JASIŃSKICH, 

Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW 

25.V 
(czwartek) 

730 † Mirosława MACHALSKIEGO 

1800 
† Heleny, Franciszka i Henryka OLSZEWSKICH, 

Stefana, Anny, Zofii i Antoniego KLUCZYŃSKICH 

26.V 
(piątek) 

730 w intencji BOGU wiadomej 

1800 † Urszuli LACH, w rocznicę śmierci 

27.V 
(sobota) 

730 w intencji BOGU wiadomej 

1800 
† Stanisława PINDELSKIEGO, 

 jego rodziców 

28.V 
(niedziela) 

845 † Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1030 

dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo BOŻE 

† Zofii i Tadeusza OSTASZEWSKICH, 

Zofii i Tadeusza PIETRZYKOWSKICH 

1200 w intencji ks. Michała LUBOWICKIEGO (Msza św. Prymicyjna) 

1800 † Anny, Heleny i Feliksa KANABUSÓW 

POLSKIE MADONNY — MATKA BOŻA TROKIELSKA 
Trokiele to niewielka miejscowość niedaleko Lidy — dziś na Białorusi, 

przed II wojną światową w województwie wileńskim. 

Pierwszy kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokielach 

powstał ok. 1500. Fundatorem był prawd. były wojewoda trocki, Marcin 

Gasztołd. I to do tej, drewnianej świątyni przywieziono w 1595 z Wilna 

niezwykły obraz MATKI BOŻEJ. 

IKONA przetrwała co najmniej trzy pożary kościoła. Po raz pierwszy miało to 

miejsce podczas potopu szwedzkiego lat 1655-6. Kościół spłonął 

całkowicie, ale PANI TROKIELSKA ocalała. Współczesna pieśń tak to opisuje: 

Szwed z Moskalem przechodząc wszystko precz wywalił, 

Gdy Trokiele on spustoszył i kościół spalił. 

TYŚ w popiele znaleziona, 

Bądź od wszystkich pochwalona 

W OBRAZIE SWOIM. 

Po raz wtóry odbudowana przez oo. jezuitów 

świątynia spłonęła w 1674, ale i tym razem PANI 

TROKIELSKA wyszła bez szwanku. Znów odbudo-

wany kościół po raz trzeci spłonął w 1738 — 

i znów MADONNA ocalała… 

Obecny, także drewniany, kościół powstał w 1809, 

już za czasów rozbiorowych. Dzięki kilku kolej-

nym renowacjom dotrwał do czasów dzisiejszych. 

I to w nim, w jego głównym ołtarzu, zasłanianym 

obrazem św. Izydora, króluje namalowana w XVI w. 

przez nieznanego artystę, MATKA BOŻA TROKIELSKA. 

WIZERUNEK, 180×100 cm, jest kunsztowną wersją 

słynnej MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ z Rzymu, przy-

pominającą cudowny OBRAZ ZE ŚWIĘTEJ LIPKI. 

Różni go domalowana ok. 1664, po potopie szwedzkim, postać św. Kazi-

mierza, patrona Litwy, z różańcem w dłoniach. Pieśń tak to ujmuje: 

Święty Kazimierz TOBIE chwałę w trybucie daje, 

Bo przez niego Gasztold z wojskiem cudu doznaje. 

Wysławiamy żeś KRÓLOWA, 

Ku pomocy nam gotowa 

Wielbimy CIEBIE. 

WIZERUNEK przyciągał pątników od samego początku. Zanotowano — reje-

strowane od XVIII w. — liczne niezwykłe wydarzenia przypisywane MATCE 

BOŻEJ: uzdrowienia z chorób, pomoc w trudnych sprawach… Wokół OBRAZU 

z biegiem lat gromadziły się liczne wota… 

Kult przetrwał również czasy komunazistowskie. Mimo iż Rosjanie w la-

tach 1961-75 kościół zamknęli. Mimo, iż nie było stałego kapłana. 

W VIII.1988 zatem, w odremontowanym staraniem parafian w kościele, 

znów zaczęto odprawiać Msze św. A od 1994, w pierwszą niedzielę lipca, 

do sanktuarium maryjnego KRÓLOWEJ NASZYCH RODZIN, przybywają 

piegrzymi z całej diecezji grodzieńskiej. 

5.vii.2009 MATKA BOŻA TROKIELSKA — pierwszy raz odnawiana w 1782, gdy 

naklejono JĄ na nowe płótno; ostatni raz w 1991 w Warszawie — 

przyozdobiona została koronami papieskimi nałożonymi przez Kazimierza 

kard. Świątka, arcybiskupa archidiecezji mińsko-mohylewskiej… 

Wspomóż nas PANNO ŚWIĘTA z popiołów wzięta, 

Niech cię chwalim całym sercem bo jesteś ŚWIĘTA. 

Czystym sercem cherubinów, pałających serafinów 

Sławić na świecie. 

il. MATKA BOŻA TROKIELSKA; źródło: slowo.grodnensis.by 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ADYLIUSZ DARONCH, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

W 1924 lokalny biskup diecezji Santa Maria poprosił ks. Manuela o odwiedzenie 
niemieckiej kolonii w miasteczku Três Passos, w pobliżu granicy z Urugwajem. 
Po zakończeniu uroczystości Wielkanocnych, które w tamtym roku przypadały 

na 20-21.IV, mimo niepewnej sytuacji, o. Manuel posłuchał biskupa. Wraz z nim 
w podróż wyruszył na swym osiołku Adyliusz, którego rodziną o. Manuel po śmier-
ci ojca, Piotra, jak mógł opiekował się. 

Po drodze zatrzymali się w miejscowości Palmeria, gdzie o. Manuel odprawił 
Mszę św. i wygłosił kazanie, w którym upominał prących do rewolty młodych ludzi, 
by zachowali wzajemny szacunek, choćby tylko z uwagi na wspólną wiarę… 

Odprawił też Mszę św. pogrzebową za ofiary kilku napadów, które miały miejsce 
w okolicy. Nie zostało to dobrze odebrane przez wielu buntowników… 

20.V.1924 ruszyli, mimo ostrzeżeń napotykanych po drodze wieśniaków, dalej. 
Rady odrzucili ale z ufnością i ulgą przyjęli ofertę eskorty napotkanych wojsko-
wych. W pobliżu była wioska Feijão Miudo. Três Passos było już niedaleko… 

Tymczasem owi wojskowi dwóch misjonarzy poprowadzili w las. 

Tam ich związali i przywiązali do drzew. 21.V.1924 ich rozstrzelali. 

Cztery dni później mieszkańcy Três Passos odnaleźli zwłoki. Były, mimo wielu 
zwierząt buszujących w lasach, nienaruszone… 

Ciała pochowano na cmentarzu w Três Passos. W 1964 zostały ekshumowane 
i przeniesione do kościoła parafialnego w Nonoi. Jednocześnie wystawiono im 
wówczas pomnik. 

21.x.2007 beatyfikował ich Benedykt XVI. (uroczystość 21 maja) 

il. na odwrocie: BŁ. ADYLIUSZ DARONCH – wizerunek współczesny?; źródło: catholicsaints.info 

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://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2945:15-379&catid=12:parafii-i-swiatynie&Itemid=430&lang=pl
http://catholicsaints.info/blessed-adilio-daronch/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

