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[…] grzech jest nadużyciem wolności, której BÓG udzielił osobom stworzonym, by mogły GO miłować oraz miłować się wzajemnie … [KKK, 387, fragm.]

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

ŚW. PIOTR I CENTURION KORNELIUSZ – CAVALLINO, Bernardo (1616, Neapol – c. 1656, Neapol) 

lata 1640., olejny na płótnie, 102×127 cm, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rzym źródło: www.wga.hu 

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 ŚWIĘTEGO 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, Alleluja 

«Jeśli MNIE kto miłuje, 

będzie zachowywał MOJĄ naukę, 

a OJCIEC MÓJ umiłuje go 

i przyjdziemy do niego» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 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://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/cavallio/centurio.html&find=centurion+Cornelius
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane będą codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 9.V (niedziela): 

 Uroczystość 1. KOMUNII ŚW.: 
 Msza św. pierwszokomunijna. 
o Na Mszy św. o 1030 (dla dzieci z Brześc). 
o Na Mszy św. o 1200 (dla dzieci ze Słomczyna). 

 10–12.V (poniedziałek–środa): Biały Tydzień dla dzieci 
pierwszokomunijnych, na Mszach św. o 1800. 

 16.V (niedziela): 
 Uroczystość dzieci rocznicowych na Mszach św. o 1030 

oraz 1200. 
 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 23.V – na sumie. 

Zgłoszenia do 14.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.V, po sumie, w kościele. 

 19–20.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy! o zgłaszanie się do ks. Probo-

szcza lub ks. Michała. 
 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 

remontem kościoła i rewitalizacją frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia wirusa chińskiego COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w kościele: 
 max. 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu 1.5 m 

odległości od innych osób, z osłoną ust i nosa. 
INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

10.V 
(poniedziałek) 

730 † Waldemara ŁUKASIKA 

1800 
† Marianny, Antoniego, Konstantego i Karola, 

zmarłych z rodziny MILEWSKICH 

11.V 
(wtorek) 

730 

† Waldemara ŁUKASIKA, 

Jana ŁUKASIKA, 

Grażyny GAWLIK 

1800 

† Stanisława KANABUSA, 

jego rodziców, 

Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW 

12.V 
(środa) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 

† Jana FRANKOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Joanny, Stanisława, 

zmarłych z rodziny, 

Piotra, Julianny i Józefa SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodziny 

13.V 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Józefy FALKOWSKIEJ, w 40. rocznicę śmierci 

14.V 
(piątek) 

730 

† Barbary DROZD, w miesiąc po śmierci, 

Heleny i Władysława DROZDÓW, 

Jadwigi i Wacława BOJARSKICH, 

Piotra DROZDA 

1800 w intencji Aleksandra, z racji urodzin 

15.V 
(sobota) 

730 † Zofii WITCZAK, z racji urodzin 

1800 

† Zofii, Marii i Ksawerego GUTOWSKICH, 

Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW, 

zmarłych z rodziny GUTOWSKICH 

16.V 
(niedziela) 

845 † Wiesławy, Stanisława i Janusza PYZLÓW 

1030 w intencji dzieci obchodzących rocznicę 1. Komunii św. 

1200 
† Emilii, Romana, Michaliny i Wojciecha DOMINIKÓW, 

Anny i Grzegorza KOMOSÓW 

1800 † Stanisława GELERTA 

KU CHWALE IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI 
MARYJO, nadziejo wierzących, 

Zbawienie dusz BOGA czczących, 

Do CIEBIE wołamy w steku 

Zmaz grzesznych naszego wieku. 

MARYJO, zmaz TY nietknięta, 

Pełna wszelkiej łaski, święta, 

Spraw, byśmy się z TWEJ przyczyny 

Oczyścili z wszelkiej winy. 

MARYJO, serc naszych światłości, 

Blasku błądzących w ciemności, 

Obrono grzesznych tułaczów, 

Wysłuchaj naszych próśb, płaczów. 

MARYJO, na nas spójrz w tej cieśni 

Padołu, gdzie wciąż boleśnie 

Ucisk serca nasze dręczy 

I lęk złej przygody męczy. 

MARYJO, postrachu TY diabła, 

Złość jego czyha zajadła 

K naszej zatracie – nad nami 

Stań i nas złącz z aniołami. 

MARYJO, błoga TY przystani, 

Gdy dzień ów straszny nastanie, 

Że zbędziem ziemskiej powłoki, 

Przyjdź nam z pomocą bez zwłoki. 

MARYJO, daj łaskę proszącym 

I zbożnie CIEBIE wielbiącym, 

Bądź w złej doli nam pomocną, 

Prosimy CIĘ o to mocno. 

MARYJO, potwory w Tartarze, 

Wieczystej podległe karze, 

Drżą przed TWEJ władzy urokiem, 

Pierzchają przed TWYM widokiem. 

MARYJO, spraw, miłościwa, 

By nas nie zwiodła zdradliwa 

Pokusa, ni wróg zuchwały 

Z prostej ścieżki TWOJEJ chwały. 

bp Jan DANTYSZEK, właśc. Johann(es) von Hoefen (1485, Gdańsk – 1548, Lidzbark Warmiński) 

il. powyżej: MATKA BOŻA LIPSKA — Lubawa, sanktuarium.; źródło: www.przymierzezmaryja.pl 

19 LUDOBÓJSTW, ODSŁONA 9 – NIEMIECKIE OBOZY KONCENTRACYJNE 
Idee mają konsekwencje 

Od zarania historii wojujące strony internowały zatrzymanych przeciw-

ników w różnorakich obozach. Szczególnie nagminne stało się to w czasie 

I wojny światowej. By zapewnić odpowiednie traktowanie więźniów doszło 

do uzgodnienia szeregu tzw. konwencji dotyczących „traktowania jeńców 

wojennych”, podpisanych w Genewie 27.VII.1929. Dotyczyły głównie osób 

biorących bezpośredni udział w zmaganiach, i.e. żołnierzy. 

I jak zwykle bywa z ludzką ręką zapisanymi porozumieniami wkrótce 

zaczęto gwałcić uzgodnione zapisy. Na masową skalę, w szczególności 

wobec osób cywilnych. 

Niemcy, po zajęciu połowy Polski w 1939, po pokonaniu Francji w 1940 

oraz po rozpoczęciu wojny z początkowym sojusznikiem, Rosjanami, 

założyli na okupowanych terenach tysiące różnych obozów: 

koncentracyjnych, pracy przymusowej, jenieckich, germanizacyjnych, 

przesiedleńczych, przejściowych, tranzytowych, etc. – o róźnych formalnych 

nazwach dokreślających, e.g.: Konzentrationslager, Arbeitslager, Vernich-

tungslager, Zwangsarbeitslager, Aufenthaltslager, Kriegsgefangenenlager, 

Durchgangslager, Transitlager, Schutzhaftlager, Familienlager, Inter-

nierungslager, Nebenlager, Außenlager, Außenkommando. 

Ich liczba – ukazywane dane mają charakter szacunkowy: obozów 

podstawowych 1,200 (w tym na terenach Polski – 435); wraz z pod-

obozami, etc. – ok. 12,000, a nawet 20,000—50,000, w zależności od przyjętej 

definicji, eg. z czy bez gett? (w tym 6,000 na terenach Polski). 

Zaczęło się 12.III.1933, gdy powstał obóz Dürrgoy pod Wrocławiem. 8 dni 

później zarządzeniem Heinricha Himmlera powstał obóz KL Dachau. 

Następnie powstały kolejne: m.in. KL Oranienburg, KL Sachsenhausen, 

KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Flossenbürg oraz KL Ravensbrück – 

dla kobiet. 

Po rozpoczęciu okupacji Polski 12.II.1940 utworzono KL Auschwitz. 

Ogólnie, włączając do ofiar także Żydów – zamordowanych w ramach 

Holokaustu – oraz jeńców wojennych (w szczególności rosyjskich), w obo-

zach więziono 15—20 mln osób. Najliczniejsze grupy stanowili polscy Żydzi 

i rosyjscy jeńcy wojenni. Zginęło ok. 11 mln, w tym 6.7 mln na 7.5 mln 

przetrzymywanych na terenach polskich. 

Większość zwłok ofiar palono w obozowych krematoriach. 

„Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka”, ponoć mawiał inny 

ludobójca, Józef Stalin. Niemcy dobrze o tym wiedzieli. Obozy przestały 

zatem być miejscem odosobnienia – stały się częścią maszyny 

eksterminacyjnej. Idee bowiem mają konsekwencje… 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

https://www.przymierzezmaryja.pl/matka-boza-lipska--pani-ziemi-lubawskiej-,4411,a.html
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

