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Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady: 

 „Poszczególni ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za 'drugiego samego siebie', zwracając przede wszystkim uwagę 

na zachowanie jego życia i środki do godnego jego prowadzenia”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 27. 

Żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepokojów, uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, stojących na przeszkodzie ustanowieniu 

prawdziwie braterskich społeczności. 

Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku dostrzega „bliźniego”, brata. 

Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu jest szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozbawiony czegoś, znajduje się 

on w potrzebie. 

»Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, MNIEŚCIE uczynili"«MT 25, 40. 

Ten sam obowiązek obejmuje także tych, którzy myślą lub działają inaczej niż my. 

Nauka CHRYSTUSA domaga się nawet przebaczenia win. 

Rozciąga przykazanie miłości, które jest przykazaniem Nowego Prawa, na wszystkich nieprzyjaciółOR. MT 5, 43-44. 

Wyzwolenie w duchu Ewangelii nie da się pogodzić z nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia nieprzyjaciel. 

Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. [KKK, 1931, 1932, 1933] 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

ŚW. PIOTR UDZIELAJĄCY CHRZTU CENTURIONOWI KORNELIUSZOWI — TREVISANI, Franciszek (1656, Capodistria –1746, Rzym) 

1709, olejny na płótnie, kolekcja prywatna; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu 

do stóp i oddał pokłon. 

Piotr podniósł go ze słowami: 

„Wstań, ja też jestem człowiekiem”. 

Wtedy Piotr przemówił: 

„Przekonuję się, że BÓG naprawdę nie ma względu na osoby. 

Ale w każdym narodzie miły jest MU ten, kto się GO boi i postępuje 

sprawiedliwie”. 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, DUCH ŚWIĘTY zstąpił na wszystkich, którzy 

słuchali nauki. 

I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, 

że dar DUCHA ŚWIĘTEGO wylany został także na pogan. 

Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią BOGA. 

Wtedy odezwał się Piotr: 

„Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali DUCHA ŚWIĘTEGO 

tak samo jak my?” 

I rozkazał ochrzcić ich w imię JEZUSA CHRYSTUSA. 

Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 98 (97), 1BCDE. 2-3B. 3C-4 (R.: POR. 2A) 

REFREN: PAN BÓG okazał ludom SWE zbawienie 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała JEGO prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił SWĄ sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność SWOJĄ 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 4, 7-10 

Umiłowani, 

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z BOGA, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z BOGA i zna BOGA. 

Kto nie miłuje, nie zna BOGA, bo BÓG jest miłością. 

W tym objawiła się miłość BOGA ku nam, że zesłał SYNA SWEGO 

JEDNORODZONEGO na świat, abyśmy życie mieli dzięki NIEMU. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy BOGA, ale że ON sam 

nas umiłował i posłał SYNA SWOJEGO jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

AKLAMACJAJ 14, 23 Alleluja, Alleluja 

»Jeśli MNIE kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go i przyjdziemy do niego« 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 15, 9-17 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»Jak MNIE umiłował OJCIEC, tak i JA was umiłowałem. 

Trwajcie w miłości MOJEJ! 

Jeśli będziecie zachowywać MOJE przykazania, będziecie trwać 

w miłości MOJEJ, tak jak JA zachowałem przykazania OJCA MEGO i trwam 

w JEGO miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość MOJA w was była i aby radość wasza 

była pełna. 

To jest MOJE przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak JA 

was umiłowałem. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich. 

Wy jesteście przyjaciółmi MOIMI, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, 

ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 

co usłyszałem od OJCA MEGO. 

Nie wy MNIE wybraliście, ale JA was wybrałem i przeznaczyłem was 

na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał — aby OJCIEC 

dał wam wszystko, o cokolwiek GO poprosicie w imię MOJE. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_cornelius.jpg
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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! 
 6.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 8.V (wtorek): Spotkania formacyjne kandydatów do sakramentu 
bierzmowania, w domu rekolekcyjnym: 

 1630 – grupa dziewcząt; 
 1900 – grupa chłopców. 

 12.V (sobota): 
 WYPOMINKI o 1645, a po nich NABOŻEŃSTWO MAJOWE. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 13.V (niedziela): 

 Uroczystość I Komunii św.: 
 Msze św. pierwszokomunijne o 1030 i 1200. 
 Spowiedź dzieci 12.V (sobota) o 900. 
 Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych 

14.V (poniedziałek) – 18.V (piątek), na Mszach św. o 1800. 
 900–1300, w domu parafialnym w Klarysewie, odbędzie 

się akcja honorowego krwiodawstwa. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy! 

 Przygotowania do uroczystości dzieci rocznicowych: 
 11.V (piątek): Po Mszy św. 1800 próba. 
 19.V (sobota): Spowiedź o 900. 

 Trwa nabór młodzieży z naszej parafii — z klas 7. szkoły 
podstawowej i 2. gimnazjum — na przygotowanie do SA-
KRAMENTU BIERZMOWANIA w roku szkolnym 2018/2019. 
Zapisy — u ks. Michała. 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca — 27.V — na sumie. 
Zgłoszenia do 18.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.V, po sumie, w kościele. 

 Kończy się remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-
nego domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 31.V–3.VI (czwartek–niedziela): Rodzinny spływ kajakowy rzeką 
Wkrą. Koszt – 180 zł. Zapisy – u ks. Michała. 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży. 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Pielgrzymów księża proszą o wpłatę 1. raty w wys. 800 zł. 

 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 
do Karwi. Koszt 1,300 zł. Szczegóły i zapisy – u ks. Michała. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Michał Wojciech MAGDZIARZ, kawaler z parafii tutejszej, 

i Natalia SZYDŁOWSKA, panna z parafii pw. św. Dominika w Warszawie 

Zapowiedź I: Kamil Bogdan SZLANKIER, kawaler z parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie i Katarzyna 

PIEKARNIAK, 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 odszedł z naszego grona: 

śp. Roman Stanisław MUCHA   18.IV.2018 l. 62 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.V 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Marianny OLSZEWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

8.V 
(wtorek) 

730 † Lucjana i Ireny MOSKALEWICZÓW 

1800 
† Stanisława KANABUSA, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

9.V 
(środa) 

730 † Zygmunta SZCZEPAŃSKIEGO 

1800 † Wiesławy i Stanisława PYZLÓW 

10.V 
(czwartek) 

730  

1800 
† Kazimiery i Tadeusza BRONIECKICH, 

Mariana JEZIORSKIEGO 

11.V 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisława LESZCZYŃSKIEGO 

oraz o łaski dla dzieci i wnuków 

12.V 
(sobota) 

730 
† Marianny w 3. rocznicę śmierci 

Franciszki, zmarłych z rodziny GRZEGORKÓW 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.V 
(niedziela) 

845 
+ Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW, 

Władysławy i Józefa SZUSTKOWSKICH, 

Katarzyny i Jana ŚLIWKÓW 

1030 w intencji  dzieci pierwszokomunijnych 

1200 w intencji  dzieci pierwszokomunijnych 

1800 † Zofii i Józefa OŁYNÓW 

MAJOWE NABOŻEŃSTWO 
Wszystko mówi dziś do CIEBIE 

Głosy ludzkie, kwietne, wietrzne 

I doczesne i przedwieczne – 

Wszystko się u stóp TWYCH kaja 

Pąki w sadach, ziarna w glebie 

Wszystko garnie się do CIEBIE 

Ty gwiaździsta PANI MAJA! […] 

PANI ANIELSKA! 

Ja w CIEBIE wierzę i wiem, że CI dano 

W tę chwilę świętą, krótką, w tę wiośnianą 

Godzinę Łaski – na ziół świeżych woni 

Pojmować niemą chorych dusz wymowę 

I niewidzialnym położeniem dłoni 

W te zmierzchy ciepłe, ciche, fioletowe 

Uciszać skrzydeł krwawych szum i burze 

Myśli zawładnąć… 

WOLSKA, Maryla (1873. Lwów – 1930, Lwów)  – fragm. 

il. MATKA BOŻA — STYKA, Jan (1858, Lwów – 1925, Rzym); źródło: wally24.pl 

BISKUPI WARSZAWSCY: DANIEL ELIASZ OSTROWSKI 

Po zakończeniu wojen napoleońskich, upadku Księstwa Warszawskiego oraz 

powstaniu kongresowego Królestwa Polskiego (ros. Царство Польское), które-

go władcą był rosyjski car, przez kilka lat trwały rozmowy między Stolicą 

Apostolską a Rosją i Prusami w celu uzgodnienia nowego podziału admini-

stracyjnego Kościoła na ziemiach polskich. Granice podzieliły bowiem ziemie 

rdzennie polskie między dwa zaborcze mocarstwa. Do uzgodnień doszło 

w 1918. W rezultacie 12.III.1818 papież Pius VII podniósł biskupstwo 

warszawskie do rangi arcybiskupstwa, w zamyśle mającego stanowić trzon 

metropolii (co rzeczywiście stało się 30.VI.1818, gdy Pius VII ustanowił 

sufraganie warszawskie, m.in. w Lublinie, Sandomierzu, Krakowie, Janowie 

Podlaskim, Sejnach – uprzednio diecezja wigierska) 

I wówczas – jeszcze przed powołaniem arcybiskupa – do posługi w nowo-

powstającej archidiecezji wyznaczony został biskup pomocniczy archidiecezji 

gnieźnieńskiej, rezydujący w sufraganii w Łowiczu, Daniel Eliasz Ostrowski. 

Przyszły biskup na świat przyszedł 25.VII.1762. 

Studia odbył w Rzymie i tam 20.III.1790 przyjął święcenia kapłańskie. 

Następnie był rektorem tamtejszego kolegium i kościoła polskiego. 

Po powrocie do Polski sprawował funkcję proboszcza w Chełmie k. Radom-

ska(?). Był też archidiakonem kurzelowskim i kanonikiem gnieźnieńskim. 

W 1816 został dziekanem kolegiackiej kapituły łowickiej. 

18.XII.1815 Pius VII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji 

gnieźnieńskiej, ze stolicą tytularną Bethsaida. Sakrę biskupią przyjął 

30.VI.1816 w kościele ss. Wizytek pw. św. Józefa w Warszawie, z rąk 

ordynariusza diecezji wigierskiej, bpa Jana Klemensa Gołaszewskiego. 

Jako sufragan rezydował w Łowiczu. 

Trzy lata później, w 1818, w rezultacie wspomnianej reorganizacji Kościoła 

sufragania łowicka przyłączona została do nowopowstającej archidiecezji 

warszawskiej. Wówczas bp Ostrowski został jej nieformalnym biskupem 

pomocniczym, formalnie jednakże pozostając sufraganem gnieźnieńskim 

Nie rezydował więc w Warszawie, a w Łowiczu. Jednocześnie był też probosz-

czem w pobliskich Skierniewicach i Makowie. 

Posługiwał tam przez 13 lat. Zmarł 4.IX.1831 – formalnie wciąż jako biskup 

pomocniczy gnieźnieński – w czasie powstania listopadowego, w wiosce, 

w której ongiś był proboszczem – w Chełmie. 

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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

https://wally24.pl/reprodukcje-obrazow-181-wf2347-Reprodukcja-Matka-Boska-Jan-Styka.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

