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Wszystko, co wydarzyło się w czasie […] dni paschalnych, angażuje każdego z Apostołów – szczególnie Piotra – w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się 

w poranek wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego będą oni fundamentami Jego Kościoła. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera się na 

świadectwie konkretnych ludzi, znanych chrześcijanom i w większości żyjących jeszcze pośród nich… [KKK, 642, fragm.] 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
CHRYSTUS POŚRÓD APOSTOŁÓW PO ZMARTWYCHWSTANIU, BLAKE, William (1757, Londyn – 1827, Londyn), 

ok. 1795, farby wodne, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło: www.nga.gov 

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 wy-

prosiliście 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 na-

wróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 4,2 

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. 

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. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 2,1-5a 

Najmilsi: 

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. 

AKLAMACJA Łk 24,32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

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«. 

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 odpu-

szczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jes-

teście świadkami tego«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MARIA OD WCIELENIA GUYART-MARTIN, ZAKONNICA 

Urodziła się w 1599 w Tours we Francji. Była córką Florenta Guyart, piekarza i 
Jeanne, spokrewnionej ze szlachecką rodziną Barbon de la Bourdaisière. 

Dzieckiem była pobożnym, o skłonnościach mistycznych. Zapamiętywała i wy-
głaszała długie homilie i już wtedy zapragnęła zostać zakonnicą. Ale mając lat 17, 
wbrew woli, została poślubiona niejakiemu Klaudiuszowi Martin, producentowi 
jedwabiu. Wkrótce urodził się im syn, także Klaudiusz. 

Mąż zmarł po dwóch latach małżeństwa i Maria wróciła do domu rodzinnego. 
O nowym małżeństwie nie chciała rozmawiać… Pracowała jako hafciarka. 

W 1620 przeżyła wizję, w trakcie której ukazano jej wszelkie przewinienia i sła-
bości, a następnie zanurzono w krwi Chrystusa. Pogłębiło to tylko pragnienie 

życia zakonnego… 

Ale musiała czekać mając pod opieką nieletniego 
syna. Opuściła na stałe dom ojcowski i została 
księgową w przedsiębiorstwie transportowym 
szwagra. Wkrótce była dyrektorem firmy. Wresz-
cie w 1631 zdecydowała się ostatecznie: popro-
siła swoją siostrę o opiekę nad synem, Klaudiu-
szem, i wstąpiła do zakonu urszulanek w Tours. 

Klaudiusz, z pomocą 12-13 letnich kolegów, 
próbował przemocą „uwolnić” swoją matkę, ale 
nie udało im się dostać do klasztoru. Pytana 
później o ten incydent Maria mówiła, że ”speł-
niała wolę Bożą”. Oskarżana o nieczułość 
wskazywała, że Klaudiusz sam został później 
benedyktynem, asystentem przełożonego 
generalnego zakonu i … biografem matki! 

W 1633 złożyła śluby wieczyste jako Marie de 

l'Incarnation (Maria od Wcielenia). Uczyła 
doktryny i pracowała z nowicjuszkami w Tours. 
Ale po kolejnej wizji (otrzymać miała „ducha 
apostolskiego, który jej duszę przeniósł na krań-
ce ziemi…”) postanowiła udać się do Kanady, by 
tam „wybudować dom Pana”. Do nowego świata 
popłynęła wraz z kilkoma współsiostrami w 1639. 

Została pierwszą przełożoną urszulanek w Kana-
dzie. Pracowała jako misjonarka wśród miej-
scowych Indian. Studiowała lokalne języki – 
poznała je na tyle dobrze, że mogła napisać 

słowniki dialektów Indian Algonkinów, Irokezów, Matagnais i Ouendat, oraz 
katechizm w języku irokeskim. 

W 1641 połóżyła kamień węgielny pod pierwszy klasztor i rok później objęła go 
w posiadanie. Stąd prowadziła swoją działalność misjonarską i zakonną. Nie prze-
szkodził jej nawet pożar klasztoru w 1650 – rok później został odbudowany. 

Przez prawie 40 lat uczyła i katechizowała. Wiele pisała. Pozostało po niej ponad 
12,000 listów, które są jednymi ze świadectw życia kolonii francuskiej w XVII w. 
na Nowej Ziemi… 

Zmarła w 1672 w Quebec. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1980. Jej relikwie 
znajdują się w założonym przez nią klasztorze. (uroczystość 30 kwietnia) 

il.: BŁ. MARIA OD WCIELENIA, BRUNET, Émile (1893, Montreal – 1977, Montreal), 1942, brąz, konwent 
urszulanek, Quebec; źródło: recit.csbe.qc.ca 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?11502+0+0
http://recit.csbe.qc.ca/etincelle/spip.php?article297
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 26.IV (niedziela): 

 Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania – 

po sumie w kościele. Obecność przynajmniej jednego 
z rodziców obowiązkowa. 

 Na Mszy św. o 18:00 spotkanie dzieci klas III i ich 
rodziców przygotowujące do Rocznicy I Komunii św. 
Obecność obowiązkowa. 

 1.V (piątek) 
 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA 

 O 18:00 Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą 

Mszą św. 
 Uwaga: nie ma osobnej Mszy św. dla dzieci. 

 Rozpoczynają się NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Będą odprawiane codziennie 
o 17:30. Po nabożeństwie Msza św. Zachęcamy! również 

do utrzymania tradycji śpiewania Litanii Loretańskiej przy 
krzyżach i kapliczkach na poszczególnych wioskach. 

 Przygotowania do Sakramentu Bierzmowania: 
 Od 17:30 do 18:30 spowiedź. Bardzo prosimy!, aby 

w tym czasie z Sakramentu Pokuty skorzystali nie 
tylko kandydaci, ale także ich świadkowie i rodziny. 

 O 18:30 odprawa liturgiczna dla kandydatów i ich 
świadków. Obecność jednych i drugich – obowiązkowa! 

 2.V (sobota): ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. ZYG-

MUNTA. Uroczystość odpustowa 
 Msze św. o 8:45, 10:30 i 18:00. 
 Podczas Mszy św. o 10:30 J. Eksc. bp Tadeusz PIKUS 

udzieli SAKRAMENTU BIERZMOWANIA młodzieży z naszej 
parafii. Bierzmowani i ich świadkowie zbierają się przed 
kościołem o 9:45. 

 Jest to jednocześnie 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 W czasie nabożeństwa majowego o 17:30 i Mszy św. 

o 18:00 modlić się będziemy o trzeźwość naszej 
parafii. 

 3.V (niedziela): Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie 

comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona 
z nabożeństwem majowym, a po niej spotkanie Kół Żywego 
Różańca. Nabożeństwa majowego wieczorem – nie będzie. 

 Ostatnie dni przekazywania 1% podatku, w ramach 
rozliczenia za rok 2008. Pamiętajmy! o Caritas! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ŚLUBY 
17.IV.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Piotr Andrzej GASIK i Aneta MATYSIAK 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Rafał Jan RETMAŃSKI, kawaler z Brześc, parafia 

tutejsza, i Paulina Magdalena MIKSA, panna z parafii 
Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziorna 

Zapowiedź II: Grzegorz ROMANOWSKI, kawaler z parafii św. Mar-

cina w Porębie Żegoty i Jolanta Renata KALATA, panna 
z Czernideł, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Jarosław Tomasz SZYCHTA, kawaler ze Słomczyna, 

parafia tutejsza, i Magdalena PRZYBYSZ, panna z parafii 
św. Józefa w Konstancinie-Jeziorna 

Zapowiedź I: Tomasz KORNAS, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, 

i Justyna SROCZYŃSKA, panna z parafii NMP Królowej 
Pokoju w Baniosze 

Zapowiedź I: Piotr MIECZNIKOWSKI, kawaler z parafii NMP 

Królowej Pokoju w Baniosze, i Anna Agnieszka MILEWSKA, 
panna z Kawęczyna, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Piotr Władysław KUCHARSKI, kawaler z Ciecisze-

wa, i Małgorzata PAWLAK, panna z Parceli, oboje z parafii 
tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

POLSKIE MADONNY (114): MATKA CIERPIĄCEGO NARODU Z GŁOGOWCA 
Wizerunek (105140 cm), na-

malowany (na polecenie króla 

Władysława Jagiełły) prawdopo-

dobnie na ziemi bełskiej – 

ubrany w misternej roboty 

srebrne sukienki - jest kopią 

obrazu Matki Bożej Częstocho-

wskiej. W tle obrazu widoczne 

są stare wota. Wyjątkową cechą 

jest brak podobieństwa twarzy 

Jezusa do twarzy Maryi: w trak-

cie konserwacji przez koronacją 

z jakiegoś powodu (być może 

pragnąc upodobnić wizerunek 

do obrazu częstochowskiego) 

przemalowano mianowicie 

twarz Maryi, pozbawiając ją -  

bezwiednie -  dawnego piękna… 

Wizerunek miał otrzymać – 

w darze od samego cara – jeden 

z dziedziców Głogowca wysłany 

w poselstwie do Moskwy. Obraz 

w jakiś sposób wcześniej zawędrował bowiem do Petersburga… 

W sanktuarium modlił się o. Augustyn Kordecki, słynny obrońca Jasnej 

Góry z czasów potopu szwedzkiego. 

Już w XVIII w. obraz „słynął łaskami” i w każdą uroczystość Matki Bożej 

„znaczny [w Głogowcu] bywał konkurs” (i.e. zgromadzenie wier-

nych)sprawozdanie z wizytacji, 1826. 

W 1863 dramatyczną bitwę stoczył w okolicy oddział powstańczy. Nikt się 

nie poddał - zginęli wszyscy. Proboszcz (ks. Józef Siekierzyński) został, 

za poparcie powstania, zesłany na Syberię. Po 37 latach wrócił z wotum 

dla Matki Bożej od Sybiraków – złotym kielichem… 

Przed Panią Głogowiecką klęczał też, w 1926, prezydent Ignacy Mościcki. 

W 1939 na plebanii i w pałacu dworskim przebywał gen. Kutrzeba, 

dowodząc stąd bitwą na Bzurą. Niemcy, po wygraniu kampanii 

wrześniowej, zamknęli kościół i przeznaczyli go na magazyn. Proboszcza 

wywieźli do obozu koncentracyjnego i tam zamordowali. Cenne wota 

i historyczne dokumenty splądrowali… 

Cudowny obraz ocalał a zrozpaczeni, udręczeni ludzie podchodzili 

z narażeniem życia pod mury zamkniętego kościoła i tam poszukiwali 

nadziei u Pani Głogowieckiej… 

Po wojnie 14.ix.1975 koronami ofiarowanymi przez Pawła VI Matkę 

Cierpiącego Narodu uhonorował Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski. 

Gdy w 1982 przed obrazem zgromadzili się działacze podziemnej 

„Solidarności”, proboszcz Marian Lipski zapowiedział: „Solidarność 

zmartwychwstanie, bo jest jedyną organizacją polską jaka powstała 

po 1945 roku” – i miał rację! 

W 1983 przed Matką z Głogowca modlił się i wygłosił kazanie ks. Jerzy 

Popiełuszko. W 1985 specjalnego błogosławieństwa zbierającym się przed 

cudownym wizerunkiem udzielił Jan Paweł II. W latach 1985-86 

w ogrodzie parafialnym powstała unikalna „Droga Krzyżowa Narodu 

Polskiego”, a na cmentarzu stanęły pomniki ku czci Polaków 

zamordowanych w Katyniu i zamęczonych w łagrach syberyjskich… 

adres: kościół pw św. Wojciecha, Głogowiec, diecezja łowicka 
il. MATKA BOŻA GŁOGOWIECKA, fot. Jan Borecki źródło: www.caritas.diecezja.lowicz.pl 

ŚWIĘTY PAWEŁ 

Z medalionu patrzy na mnie 

Orientalny mędrzec. 

Jego głowa jest wysokim wzgórzem, 

Na którym Bóg zapalił gromem 

Ofiarną owcę. 

Jego wargi otwierają się 

Jak dwa wersety. 

Jego czoło jest głębokie 

Jak adresowany do pogan 

Papirus 

BRANDSTAETTER, Roman (1906, Tarnów - 1987, Poznań), 
„Mozaiki z Rawenny”, fragment 

il.: ŚW. PAWEŁ, mozaika, VI-VII w., budynek chrzcielny, 
Rawenna; źródło: www.hp.uab.edu 

MSZE 

ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (Pt – Sb) 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. (22) 754 47 32, fax. (22) 754 41 02; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

dni powszednie (z przerwą na 
Msze św. i nabożeństwa): 

08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Dziekan Prałat mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz mgr Marcin KLOTZ 
 

http://www.caritas.diecezja.lowicz.pl/caritas/index.php?id=82
http://www.hp.uab.edu/image_archive/ulj/uljc.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

