Sw. Zygmunt
„Kto mówi: ‘Znam Go’, a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”
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GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 3, 13-15. 17-19

Piotr powiedział do ludu:
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę
swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem,
gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a
wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg
wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak
przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta
wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

PSALM RESPONSORYJNYPs 4
REFREN:

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 2, 1-5a

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym
zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
Kto mówi: ‘Znam Go’, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i
nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała.
AKLAMACJAŁk 24, 32Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja

POJAWIENIE SIĘ APOSTOŁOM PRZY STOLE, DUCCIO di Buoninsegna (ok. 1255, Siena - 1319, Siena),
1308-11, tempera na desce, 39.551.5 cm, M. dell'Opera del Duomo, Siena; źródło: www.wga.hu
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: «Pokój wam».
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Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do
nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie
się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja
mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.
Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa,
które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach».
Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

PATRON TYGODNIA: BŁ. JUTA Z CHEŁMŻY
Urodziła się ok. 1220 w Turyngii. Jej rodzinnym miastem było Sangerhausen.
Pochodziła z bogatego rodu książąt
brunszwickich. Rodzina wpoiła jej głębokie
wartości duchowe. Od najmłodszych lat
Juta wzrastała w atmosferze religijnej, z
której zrodziła się jej wielka wrażliwość na
cierpienie i krzywdę ludzką. Ideałem i
wzorem do naśladowania dla młodej Juty
była św. Elżbieta. Do miejsca jej spoczynku
Juta odbyła pielgrzymkę. Tam prosiła o
radę dotyczącą wyboru dalszej drogi
życiowej. Według podań odczytała w tym
miejscu swoje powołanie - poczuła, iż ma
założyć rodzinę. Wkrótce poślubiła rycerza
pochodzącego
z
Sangerhausen.
Małżeństwo nie trwało długo - mąż zmarł w
czasie pielgrzymki bądź też wyprawy
krzyżowej do Ziemi Świętej.
Mając zatem 20 lat Juta podjęła obowiązki
wychowania dzieci. Starała się zapewnić im
dobre wykształcenie, wychowując w pełnym
szacunku i oddaniu dla Boga. Gdy dzieci
podrosły, oddała je, jak podają
hagiografowie, "na służbę Bożą" prawdopodobnie pod opiekę sióstr
zakonnych.
Po śmierci męża Juta, rozdawszy swój
majątek ubogim, rozpoczęła życie
pielgrzymie. Odwiedzała miejsca szczególnego kultu, kościoły i klasztory. Wzorem św.
Elżbiety pielęgnowała chorych, zwłaszcza trędowatych, wspomagała jałmużną
potrzebujących. Wzbudzała wiele kontrowersji: niektórzy wyśmiewali ją, szydzili,
nazywali szaloną, ale inni - których była większość - widzieli w niej świętą.
W 1256 krewny zmarłego męża Juty, Anno von Sangerhausen, został wybrany wielkim
mistrzem Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie,
czyli Krzyżaków. Prawdopodobnie na jego zaproszenie Juta przybyła do ziemi
chełmińskiej, aby modlitwą i pełnym pokuty życiem wspierać Krzyżaków w dziele
nawracania pogańskich Prusów i Litwinów. "Posłał ją Pan do pogan, aby swoimi
modlitwami ich (Krzyżaków) wspierała, a dobrym przykładem nawracała i budowała,
głosząc święte Imię Jego", pisała pokolenie później św. Mechtylda. Pozostając pod
opieką pierwszego biskupa chełmińskiego Heidenryka, za jego zgodą, Juta
zamieszkała w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczy - do jej pustelni przybywali
ludzie proszący o radę, pomoc i duchowe wsparcie. W 1260, po czterech latach pobytu
na ziemi chełmińskiej, Juta zmarła w opinii świętości. Po jej śmierci nastąpiło wiele
cudownych wydarzeń i duchowieństwo chełmińskie, zebrawszy pod przysięgą zeznania
o nich, wyprosiło w Rzymie około 1275 ogłoszenie Juty Błogosławioną.
W okresie rozbiorów kult bł. Juty zanikł. Jego odrodzenie, trwające do dzisiaj, nastąpiło
w II Rzeczpospolitej. Bł. Juta stała się patronką miasta Chełmży. 20.V.1984 bp
chełmiński M. Przykucki ogłosił Jutę patronką Miłosierdzia Bożego diecezji
chełmińskiej.
(uroczystość 5 maja)
il. BŁ. JUTA, Sanktuarium błogosławionej Juty w Bielczynach, gmina Chełmża

Wiara chrześcijańska nie jest … "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego, "nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i
żywego"78Św. Bernard z Clairvaux, Homilia super missus est, 4, 11: PL 183, 86 B. Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga
żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy "rozumieli Pisma"Łk 24, 45
[Katechizm Kościoła Katolickiego, 108]
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INFORMACJE PARAFIALNE
30.IV (niedziela): Spotkanie dzieci klas III i ich rodziców
przygotowujące do rocznicy I Komunii św. o 18:00.
Obecność wszystkich dzieci i ich rodziców obowiązkowa.
Uroczystość rocznicy I Komunii św. 21.V (niedziela) o 8:45.
1.V (poniedziałek): Pierwsze w tym roku nabożeństwo
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W maju
odprawiane będzie codziennie o 17:30. Po nabożeństwie
Msza św. Zachęcamy do utrzymania tradycji śpiewania
Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii.
2.V (wtorek): Święto Patrona naszej
parafii
–
św.
Zygmunta.
Uroczystość odpustowa. Msze
św. o 8:45, 10:30 i 18:00. Na
Mszy św. o 10:30 kilku chłopców z
naszej parafii - po rocznym przygotowaniu - w sposób uroczysty
zostanie przyjętych do grona
ministrantów. W sposób szczególny zapraszamy ich rodziny.
3.V (środa): Uroczystość
Najświętszej
Maryi
Panny
Królowej Polski. Msze św. o
8:45, 10:30 i 18:00. Na Mszy
św. o 10:30 ks. bp Marian DUŚ,
którego serdecznie witamy, udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania
będzie miało następujący przebieg:
1.V (poniedziałek): Dzień Skupienia od 9:00 do 18:00.
Spowiedź dla kandydatów, świadków i rodzin od 16:00
do 17:30.
2.V (wtorek): Po Mszy św. o 10:30 odprawa liturgiczna dla
kandydatów
i
świadków.
Obecność
wszystkich
obowiązkowa. Na 14:00 zapraszamy wszystkich rodziców
kandydatów do bierzmowania w celu przygotowania
kościoła na tę uroczystość.
3.V (środa): Uroczystość Bierzmowania: kandydaci i
świadkowie proszeni są o przybycie do kościoła o 10:00.
5.V (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00
uczcimy Najświętsze Serce Jezusa. O 15:45 Msza św. dla
dzieci. Spowiedź 1-piątkowa ½ godz. przed każdą Mszą św.
6.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 i
w czasie nabożeństwa majowego o 17:30, oddając hołd
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się będziemy o
trzeźwość naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie całej
Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
7.V (niedziela): Po sumie spotkanie Kół Żywego Różańca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie miała miejsce w
czasie nabożeństwa majowego o 17:30, a nie po sumie.
7.V (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców, na Mszy
św. o 18:00. Będzie to już ostatnie spotkanie przed I
spowiedzią i Uroczystością I Komunii św. Obecność
wszystkich bezwzględnie konieczna.
Chrzty w maju w 4-tą niedzielę miesiąca, 28.V na sumie o
12:00. Zgłoszenia do 20.V. Przygotowanie przed chrztem
dla rodziców i chrzestnych 21.V po sumie, w kościele.
Organizowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży z
naszej parafii do Lewina Kłodzkiego w terminie 15–25.VIII.
Koszt wyjazdu ok. 700.00 zł. Informacje u ks. Marcina. Ilość
miejsc ograniczona.
ŚLUBY
24.IV.2006 sakrament małżeństwa przyjęli:
Sławomir BIERNACKI i Sylwia Anna GAWRYŚ
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6Por. Rdz 2, 24
Gratulujemy!
il. powyżej: ŚW. ZYGMUNT, LOTTO, Lorenzo (ok. 1480, Wenecja - 1556, Loreto), fragm. „św. Katarzyna
i Zygmunt”, 1508, olejny na desce, 6767 cm, Pinacoteca Comunale, Recanati; źródło: www.wga.hu
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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WITAMY!
23.IV.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świętego:
Karolina Urszula KOCON, Gassy
Karolina SMOLAREK, Szymanów
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący

ZAPOWIEDZI
Zapowiedź I: Tomasz
WASILEWSKI,
kawaler
z
parafii
Przemienienia Pańskiego w Czersku, i Marzena Barbara
KONOPKA, z Brześć, parafia tutejsza.
Zapowiedź I: Dariusz Rafał BOGUCKI, kawaler z parafii św.
Trójcy w Błoniu, i Katarzyna KOMOSA, panna z Gassów,
parafia tutejsza.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną.

ODESZLI
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona:
śp. Wiolentyna WYRZYKOWSKA, † 25.IV.2006, l. 75
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie!

POLSKIE MADONNY: SMĘTNA DOBRODZIEJKA KRAKOWA
Późnogotycki, pochodzący z początku XV
w. obraz, o wymiarach 260160 cm,
malowany na desce, od wieków
przyciąga
tłumy
pragnące
przed
obliczem Smętnej Dobrodziejki otrzymać
wypraszane łaski.
Niepewne jest jego autorstwo. Niektórzy
historycy dopatrują się tu pędzla Mistrza
Jerzego, znanego z innych dzieł, m.in. na
Wawelu, lub kogoś z jego szkoły. Mistrz
Jerzy podpisywał się jednakże na swoich
obrazach, a wizerunek Dobrodzejki jest
anonimowy. Być może jednak obraz nie
stanowi całości dzieła, lecz część
modnego w średniowiecznej konwencji
Kościoła
łacińskiego
dyptyku
przedstawiającego Maryję stojącą pod
krzyżem lub tryptyku ukazującego pod
krzyżem z jednej strony Matkę Bożą, a z
drugiej - Chrystusowego ucznia i
ewangelistę - św. Jana. Słuszność tej
hipotezy
zdaje
się
potwierdzać
ustawienie postaci Madonny, skierowana ku lewej stronie …
Od samego początku obraz był otoczony ogromną czcią i kultem wiernych.
Maryja cierpiąca, z sercem przeszytym mieczem boleści, w dawnych
wiekach stała się orędowniczką skazanych na śmierć zbrodniarzy. Przed
Jej wizerunkiem, w Wielki Czwartek, skazańcy kajający się przed tronem
Najwyższego, po odbytej spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odzyskiwali
wolność. Działo się to na mocy przywileju przyznanego przez królów
polskich pierwszemu w Polsce Bractwu Męki Pańskiej. Ile łask wyproszono
za pośrednictwem Maryi pokazywały liczne, umieszczone na ścianach
kaplicy tablice, na których wymalowano cudowne zdarzenia mające być
widocznym znakiem dla potomnych. Niestety, w pożarze, który miał
miejsce w świątyni, przepadły. Ocalał tylko cudowny Wizerunek, który
teraz, tak samo jak przed laty, gromadzi wiernych na modlitwie, a Smętna
Dobrodziejka jak dawniej, przeniknięta matczynym bólem, utożsamia się z
cierpieniami i bólami garnących się do Jej stóp, wypraszając dla nich przed
Ojcem potrzebne łaski.
W 1895 restaurację obrazu przeprowadził Bronisław Abramowicz.
20.IX.1908 kard. Jan Puzyna dokonał koronacji obrazu Smętnej
Dobrodziejki Krakowa koroną papieską, wzorowaną na andegaweńskiej
koronie bł. królowej Jadwigi.
Adres: bazylika św. Franciszka z Asyżu, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 5
na podstawie: theotokos.ovh.or i www.ofmconv.pl/Bazylika

MSZE ŚWIĘTE
Niedziela i uroczystości
obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00
(suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

KSIĘŻA
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ

KANCELARIA PARAFIALNA
Dni powszednie:
Niedziela i święta:

parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507 Słomczyn, 30 kwietnia 2006

tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa)
nieczynna
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