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Ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiaryPor. Hbr 10, 10. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje 
529,1330 swego Syna, aby pojednać nas ze sobąPor. 1 J 4, 10. Jest ona równocześnie ofiarą Syna 2100 Bożego, który stał się człowiekiem; dobrowolnie i z miłoś-

ciPor. J 15, 13. ofiaruje On swoje życiePor. J 10, 17-18. Ojcu przez Ducha ŚwiętegoPor. Hbr 9, 14, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. [KKK, 614] 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ZAGUBIONA OWCA, PARSONS, Del (ur. 1948, Ogden, Utah), 2001(?); źródło: www.delparson.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 4,8-12 

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 

„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie 

dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech 

będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił 

z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się 

kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 

ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 

zbawieni”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w człowieku. 

Lepiej się uciekać do Pana, 

niż pokładać ufność w książętach. 

Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 

i stałeś się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana 

i cudem jest w naszych oczach. 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 

błogosławimy was z Pańskiego domu. 

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 

Boże mój, pragnę Cię wielbić. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3,1-2 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie 

poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się 

nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do 

Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

AKLAMACJAJ 10,14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ja jestem dobrym Pasterzem 

i znam owce moje, a moje Mnie znają. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 10,11-18 

Jezus powiedział: 

»Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa 

i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu 

na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia 

i jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów 

odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 

oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca«. 

I rzekł do nich: »Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszcze-

nie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. STANISŁAW KAZIMIERCZYK, KAPŁAN 

Stanisław Sołtys urodził się w 1433 w Kazimierzu (stąd Kazimierczyk), wówczas 
osobnym mieście pod Krakowem, jako jedyny syn tkacza, rajcy miejskiego i sę-
dziego Macieja i Jadwigi. Uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele Bożego 
Ciała, prowadzonej przez księży z zakonu kanoników regularnych laterańskich. 
Po uzyskaniu doktoratu z filozofii (1466) i teologii (rok później) w Akademii 
Krakowskiego wstąpił (1456) do tego zakonu. 

Cechować go miała wielka pokora: prał braciom bieliznę, 
czyścił habity i naczynia kuchenne, stawał do chóru i mo-
dlitwy, resztę czasu poświęcając na czytanie ksiąg i me-
dytacje. Długie godziny spędzał na adoracji Najświę-
tszego Sakramentu. Mszę św. odprawiał z niezwykłą 
pobożnością i przejęciem. Miał również miewać widzenia 
(podobno przewidział też chwilę swojej śmierci…) „Dla 
wielu był przewodnikiem na drogach życia duchowego” - 
powiedział o nim Jan Paweł II. 

W 10 lat po uzyskaniu święceń wybrano go na wycho-
wawcę młodzieży zakonnej i zastępcę przełożonego 
domu. Urząd ten piastował aż do śmierci. 

Pełnił też funkcję kaznodziei swego zakonu. Na jego homilie ściągać miały tłumy – 
wśród nich najznamienitsi dostojnicy. „Mową swoją łagodną i słodkim językiem 
bojaźń Bożą wmawiał z wielkim pożytkiem”, choć nie zawsze „był pochlebny, ale 
śmiele w pospolitości grzechy ludzkie ganił”, jak pisali hagiografowie. 

Zmarł w 1489 w postawie klęczącej w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu. 
Tam też został pochowany. W 1632 powstał ołtarz ku jego czci z jego relikwiami… 

Już w 1487 błogosławieństwom udzielonym przez Stanisława królewicz Jan 
Olbracht przypisywał zwycięstwa nad Tatarami tego roku. Natomiast w pierwszym 
roku po śmierci Stanisława zapisano 176 łask związanych ze jego 
wstawiennictwem, m.in: cudowne uzdrowienia, nawrócenia… 

W 1993 Jan Paweł II ogłosił Stanisława błogosławionym
ab immemorabilis tempore

. 
Powiedział wtedy: „Pamięć o świętości sługi Bożego żyje i owocuje do dzisiaj. Tej 
pamięci lud Krakowa, a zwłaszcza lud Kazimierza, dawał wyraz przez modlitwę 
u jego relikwii nieprzerwanie aż do naszych czasów”. (uroczystość 5 maja) 

il.: BŁ. STANISŁAW KAZIMIERCZYK, współczesny portret, kościół NMP, Sucha Beskidzka; 
źródło: www.parafiasucha.pl 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.delparson.com/gallery_pages/lost_lamb.html
http://www.parafiasucha.pl/?p=98
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Rozpoczął się miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 

o 17:30. Po nabożeństwie - Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych 
wiosek! 

 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 ma. 
 4.V (poniedziałek): UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

KRÓLOWEJ POLSKI (przeniesiona z niedzieli 3.v). 
 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 W czasie nabożeństwa majowego o 17:30 dokonamy 

odnowienia aktu oddania się Najświętszej Maryi Pannie. 
 7.V (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii. W tej intencji modlić się będziemy w czasie 
nabożeństwa majowego o 17:30 i Mszy św. wotywnej 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o 18:00. 
Serdecznie zapraszamy do modlitw w tak ważnej intencji! 

 8.V (piątek): UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI. 
 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 Można spożywać pokarmy mięsne! 

 9.V (sobota): W czasie nabożeństwa majowego o 17:30 

i Mszy św. o 18:00 modlić się będziemy za zmarłych 
z naszych wypominek. 

 10.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. na Mszy św. 

o 9:30. W związku z tym: 
 8.V (piątek): Spowiedź przed I Komunią św.: 

 dla dzieci ze szkoły w Słomczynie o 15:45. 
 dla dzieci ze szkoły w Brześcach i pozostałych o 16:15. 
 dla rodzin od 16:45 do 18:00. 

 10.V (niedziela): W związku z uroczystością I Komunii św.: 

 Msza św o 8:45 przesunięta jest na 9:30. 
 nie ma Mszy św. o 10:30. 

 11-15.V (poniedziałek-piątek): Biały Tydzień dla dzieci 

pierwszokomunijnych o 18:00. 
 Chrzty w maju w 4tą niedzielę miesiąca, 24.V, na sumie. 

Zgłoszenia do 15.V w kancelarii. Przygotowanie, dla 
rodziców i chrzestnych, 17.V po sumie, w kościele. 

 Rodzicom młodzieży, która 2.V (sobota) przystąpiła do SA-
KRAMENTU BIERZMOWANIA, serdecznie dziękujemy! za dar 

na rzecz parafii w postaci specjalnych klęczników 
przystosowanych do spowiadania. Klęczniki, już zamó-
wione u stolarza, będą gotowe pod koniec maja. Serdeczne 
Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Jarosław Tomasz SZYCHTA, kawaler ze Słom-

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

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

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

Zapowiedź II: Piotr MIECZNIKOWSKI, kawaler z parafii NMP 

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

Zapowiedź II: Piotr Władysław KUCHARSKI, kawaler z Ciecisze-

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

Zapowiedź I: Marek Łukasz TEPER, kawaler z parafii NMP 

Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku, i Iwona Joanna 
SKONIECZNA, panna z Brześc, parafia tutejsza 

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

PROLOG (OJCZYZNA) 
O miasta w dole tam, gdzie pułap dymu leży, 

o rzeki w dole tam, o wsi jak białe stogi, 

gdzie maszyn ruch i gdzie ociera złote rogi 

w odbiciu szybkich rzek zielony jeleń chmur. 

Obłoki górą płyną, obłoki są jednakie 

jak ścigający korab albo odbicie fal, 

które mijają sen i są jak ludziom ptaki 

nad ogień i nad stal. 

I w moim kraju one jak indziej niosą szept, 

i w moim kraju one jakby przez obcą dłoń 

niesione - tworzą obraz, który samotny 

rzeźbiarz 

układa mimo huku albo pogłosu trąb. 

A w dole jest ojczyzna - to, co się nie nazywa, 

to, co jest przypomnieniem najdalszych 

cichych lat, 

i to, co w oku łza, przez którą widać świat, 

i to, co w sercu sen i nawałnice rąk. 

O, dajcie, dajcie ręce, niech w drżeniu poznam sen, 

co wzrasta i aniołem pozostał pod powieką. 

Ojczyzna moja tam, tam jest i tak daleka, 

jak jest podana dłoń człowieka dla człowieka. 

Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr 

i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr, 

i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk, 

i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg. 

Ojczyzna moja tam, jak łańcuch martwych ciał 

i leży na niej głaz, spod niego zieleń tryska. 

O ziemio, tyś jest obraz ciosany z krwawych skał, 

ty jesteś duchom grób i duchom jak kołyska. 

Kto ciałem, temu kat obcina głowy taran, 

kto duchem, temu kat nie zetnie głów płomienia, 

bo gdzie się kończy zbrodnia, tam się zaczyna kara, 

i tam zaczyna niebo, gdzie się kończy ziemia. 

il. Krzysztof i Barbara Baczyńscy; źródło: baczynski.of.pl 
BACZYŃSKI, Krzysztof Kamil (1921, Warszawa – 1944, Warszawa), 5.IV.1942 

POCZET PAPIEŻY (138): JAN XV 
Był synem rzymskiego księdza Leona, kardynałem–prezbiterem kościoła 

S. Vitale. Został wybrany po 11-miesięcznych rządach uzurpatora (anty-

papieża) Bonifacego VII. Niektóre źródła umieszczają go po innym Janie, 

który miałby zasiadać na tronie papieskim przez 4 miesiące, ale nie ma 

na to dowodów. Wszelako taka sugestia wprowadziła zamieszanie w nu-

merowaniu papieży noszących imię apostoła Jana… 

Na tronie papieskim zasiadł w 985 dzięki 

poparciu patrycjusza Krescencjusza II, władcy 

Rzymu, ale dość szybko (988) tenże wystąpił 

przeciwko papieżowi, w związku z fawo-

ryzowaniem krewnych przez Jana. Papież 

zmuszony był do szukania schronienia 

w Sutri. Zwrócił się o pomoc do cesarza 

Ottona III. Groźba cesarska małoletniego 

cesarza poskutkowała i skłoniła Kres-

cencjusza do zawarcia porozumienia 

z papieżem. Jan wrócił do Rzymu. W dalszych 

latach ambicje Krescencjusza powstrzymywała 

skutecznie obecność w Rzymie regentki Teofanii, matki nieletniego 

cesarza… 

Za jego pontyfikatu miał miejsce poważny spór z królem Francji Hugonem 

Kapetyngiem o odebranie arcybiskupstwa w Rheims abpowi Arnulfowi. 

Rozwiązany dopiero po śmierci Hugona stanowił jednakże niejako wstęp 

do późniejszych sporów o inwestyturę. 

Jan aktywnie popierał reformę kluniacką. 

Na synodzie rzymskim na Lateranie w 993 uroczyście kanonizował 

Udalryka (Ulricha), biskupa Augsburga – był to pierwszy taki akt papieski 

w dziejach. 

Za jego pontyfikatu książę Mieszko I oddał Polskę pod opiekę Stolicy 

Apostolskiej chcąc w ten sposób zapewnić skuteczną obronę przed 

politycznymi zakusami Niemców i Czechów. 

Jan XV zmarł w 996 i został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra. 

il. JAN XV, boczna nawa Bazyliki św. Pawła za Murami, Rzym, źródło: www.niedziela.pl 

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://baczynski.of.pl/
http://www.niedziela.pl/papieze.php?r=biogram&nr=137
http://www.swzygmunt.knc.pl/

