
   

»»TTRRWWAAJJCCIIEE  WWEE  MMNNIIEE,,  AA  JJAA  WW  WWAASS  TTRRWWAAĆĆ  BBĘĘDDĘĘ……««  

NR IX/2009 (369) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 10 MAJA 2009 

Wydanie internetowe: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już 787-798 idących za 

Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch 1093-1109 przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On 

ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania.  Uobecnia im 

misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili "obfity owoc"J 15, 5. 8. 16. [KKK, 737] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
ŚW. PAWEŁ, BATONI, Pompeo Girolamo (1708, Lukka - 1787, Rzym), ok. 1740–43, olejny na płótnie, 

National Trust/Art Resource, Nowy Jork; źródło: www.aquinasandmore.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 9,26-31 

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz 

wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, 

jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą 

przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał 

z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy 

usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do 

Cezarei i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył 

bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 22 

REFREN: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: 

„Serca wasze niech żyją na wieki”. 

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi 

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 

przed Nim zegna się wszyscy, którzy staną się prochem. 

A moja dusza będzie żyła dla Niego, 

potomstwo moje Jemu będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o Panu opowie, 

a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA1 J 3,18-24 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym 

poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo 

jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego 

serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co 

prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego 

przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 

Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, 

Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 

poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15,4.5b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 15,1-8 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

»Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 

uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każ-

dą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 

jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie 

we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 

owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, 

jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 

w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam 

się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie 

i staniecie się moimi uczniami«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BEATRICZE D'ESTE, MNISZKA 

Urodziła się ok. 1200 w starym, książęcym rodzie. Była córką Azzo VI z rodziny 
d’Este i Zofii Eleanory, córki Humberta III, księcia sabaudzkiego (była również 
ciotką innej świętej o tym samym imieniu, św. Beatrycze d'Este). Ojciec zmarł, gdy 
miała 6 lat… 

Zachować się biografia błogosławionej napisana przez brata Alberta, który o mło-
dości Beatricze pisał m.in. „lata dzieciństwa upłynęły jej w atmosferze przepychu, 

wystawności a także braku zahamowań: rozwiązłości ciała, próżności i fasa-
dowości życia dworskiego, charak-
teryzującego arystokratyczne domy 
tych czasów…” 

Beatrycze stała się obiektem zainte-
resowania niejakiego Rambertino Bu-
valelli, trubardura z Bolonii, przemie-
szczającego się po miastach pół-
nocnych Włoch. W swoich pieśniach 
Rambertino wychwala piękność i cno-
ty Beatrycze, często określając ją jako 
senhal (znak) Mon Restaur 
(orzeźwienie w langue d’oc). Duża 
różnica wieku między Rambertino 
i młodą Beatricze prawdopodobnie 
przednio bawiła dwór d’Este, ale ta 
dworska miłość nie przekroczyła pro-
gów czysto poetycznego, lirycznego 
i muzycznego zauroczenia… 

A tymczasem sama Beatricze miała, po śmierci ojca, wybrać drogę pokory i od-
mówiła noszenia wystawnych strojów i biżuterii… 

Gdy miała 14 lat, na wieść o planowanym małżeństwie, uciekła z domu i schroniła 
się w klasztorze benedyktynek w Salarola koło Padwy. Nieco później w 1221 
założyła nowy klasztor w opuszczonym monasterze na górze Gemmola, gdzie 
przebywała jako skromna mniszka. Tam też zmarła w 1226. 

Pochowano ją w kościele św. Jana Chrzciciela. Szybko grób jej stał się celem 
pielgrzymek – ciało miało pozostawać przez pewien czas nienaruszone, po czym 
zostało złożone marmurowym nagrobku, który w 1578 przeniesiony został 
do mauzoleum rodziny d’Este w kościele św. Zofii w Padwie. 

Tradycja rodzinna niesie, że gdy coś ważnego miało się wydarzyć w życiu rodu 
d’Este, kościół św. Zofii wypełniał szelest bł. Beatrycze obracającej się w swoim 
nagrobku… 

Jej kult w 1763 zatwierdził Klemens XIII. (uroczystość 10 maja) 

il.: BŁ. BEATRICZE D’ESTE, święty obrazek; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.aquinasandmore.com/index.cfm/title/Paul-the-Apostle-Giclee/FuseAction/store.ItemDetails/SKU/13843/imageSize/Lg/
http://www.santiebeati.it/dettaglio/91206
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa miesiąc maj. NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci 

Najświętszej Maryi Panny odprawiane są codziennie 

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

Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach naszych wiosek! 
 10.V (niedziela): UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. na Mszy św. 

o 9:30. W związku z tym: 
 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 pierw-

szokomunijnych. 
 Zbiórka przed kościołem o 17:45. 
 Msza św. o 18:00. 
 11.V (poniedziałek): Każde dziecko przynosi ze sobą świecę 

chrzcielną i przychodzi przynajmniej z jednym z rodziców! 
 16.V (sobota): Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w czasie nabożeństwa majowego o 17:30. 
 17.V (niedziela) 

 Rocznica I Komunii św. dla klas III: 
 Msza św. o 8:45. 
 Spowiedź dla wszystkich 15.V (piątek) 16:15 ÷17:30. 

 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. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich! 

WITAMY! 
26.IV.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Cezary Grzegorz KORYTEK, Kawęczyn 

 

Kacper Andrzej SZYMCZYKIEWICZ, Obory 

Maja BARAN, Warszawa 

Maria Wiktoria KACZMAREK, Gassy 

Natalia MARGOL, Podłęcze 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

Natomiast 3.V.2009 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej 
parafii przyjęty został, w Sakramencie Chrztu Świętego: 

 Wiktor PĘKAL, Gassy  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ŚLUBY 
9.V.2009 Sakrament Małżeństwa przyjęli: 

Rafał Jan RETMAŃSKI i Paulina Magdalena MIKSA 

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

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Sławomir Jan KANABUS, kawaler z Szymanowa, i 

Karolina Monika KOPYT, panna z Kawęczyna, oboje z 
parafii tutejszej 

Zapowiedź II: 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 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Dzieci z naszej parafii przystępujące 10.V.2009 do I Komunii Świętej: 

1. AMBROZIK Aleksandra 2. AMBROZIK Jakub 

3. BALCERZAK Dawid 4. BIERNACKI Rafał 

5. BONDER Maciej 6. BORECKA Zuzanna 

7. BOROWSKI Bartosz 8. CELIŃSKI Konrad 

9. ĆWIKLIŃSKA Aleksandra 10. IGNACZAK Michał 

11. JAKUBCZYK Agata 12. JANUS Patryk 

13. JUŹKO Julia 14. KANIA Maria 

15. KASSIM Magda 16. KLUCZYŃSKA Natalia 

17. KORYTEK Dawid 18. KOZŁOWSKI Mateusz 

19. KSIĄŻAK Martyna 20. LEŚNIOWSKA Natalia 

21. MAGDZIARZ Paulina 22. MAKULSKA Natalia 

23. MARZĘCKA Adrianna 24. MATYJASIAK Patryk 

25. MICHALAK Krzysztof 26. MICHALAK Tobiasz 

27. MUCHA Kacper 28. NOWACKA Emilia 

29. OLESIŃSKI Jakub 30. OSUCH Paula 

31. PAROL Karol 32. PARTEKA Jagienka 

33. PIEKARSKA Aleksandra 34. PUCHALSKA Izabela 

35. SALAMONIK Kacper 36. SAPIEJA Jarosław 

37. SAWICKA Oliwia 38. SKONECKI Przemysław 

39. SZCZEPAŃSKA Joanna 40. SZYMAŃSKA Weronika 

41. WOŹNIAK Daniel 42. WROCHNA Jan 

43. WROCHNA Karolina 44. ZATORSKA Weronika 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze MnieJ 14, 6 

POLSKIE MADONNY (115): PIÉTA Z OBÓR 
Oborska Piéta, rzeźba prosta i pokorna, jest dziełem pomorskiego - być 

może bydgoskiego - artysty (prawdopodobnie karmelity) z końca XIV w. Ta 

niewielka (64,542 cm) figurka, wyrzeźbiona z drzewa lipowego, silnie 

wydrążona, pokryta polichromią, przedstawia Bolesną Matkę pochyloną 

nad zdjętym z Krzyża i złożonym na Jej kolanach ciałem Syna. 

Już w Bydgoszczy – była tam ozdobą klasztoru karmelitańskiego – 

uznawana była za cudowną. W latach 1581-1593 wstawiennictwu Pani 

Bolesnej przypisywano 7 cudów… Gdy trafiła do Obór, gdzie małżonkowie 

Rudzowscy ufundowali nowy karmelicki kościół i klasztor, miały miejsca 

nowe, liczne cudowne uzdrowienia (np. w 1627 uzdrowienie z kalectwa 

chorążego Łosia czy dziecka niewidomego od urodzenia…) 

Choć bydgoscy karmelici po paru latach próbowali odzyskiwać figurkę 

miała ona cudownie powracać do Obór (może to być ślad sporów i 

pertraktacji między obu konwentami karmelickimi …) 

Cudowna figura ocalała w czasie najazdów szwedzkich – choć kilkukrotnie 

wojska szwedzkie napadały na klasztor – co wzmogło kult Matki Bożej 

i w 1747 wystąpiono z prośbą o rozpoczęcie procesu koronacyjnego. Ale 

nie zdążono: jeszcze w 1761 zanotowano i udokumentowano 78 nadzwy-

czajnych łask i cudów, ale wkrótce Rzeczpospolita przestała istnieć i pro-

ces został wstrzymany… 

Karmelici jednakże pozostali w Oborach 

przez cały okres zaborów, co również 

przypisywano cudownemu wstawiennic-

twu Matki Bożej Bolesnej. Chociaż 

od 1864 rząd carski zakazał pielgrzy-

mek, to i tak prywatnie rzesze ludzi  

ściągały do Obór do cudownego wize-

runku Maryi… 

Krótki antrakt niepodległości w 20-leciu 

międzywojennym był świadkiem odno-

wy kultu Oborskiej Pani, ale już we wrze-

śniu 1939 szybko zbliżający się front 

zmusił ojców do zabezpieczenia Piéty 

przed kolejnymi barbarzyńcami – Niem-

cami. Ocalenie figurki było wynikiem 

niezwykłej zapobiegliwości jednego 

z braci zakonnych, który zamkniętą 

w drewnianej skrzyni Piétę początkowo 

ukrył w jednej z katakumb na starym 

cmentarzu, a później zakopał w ziemi 

pod budynkiem gospodarczym u lokalnego rolnika. Niemcy, mimo 

poszukiwań, Pani Bolesnej nie znaleźli… 

6-letnie stałe zawilgocenie odcisnęło na wiekowym drewnie swoje piętno: 

uszkodziło polichromię i drzewo. Dwie konserwacje przywróciły jednakże 

rzeźbie pierwotne piękno (drugiej z ogromnym pietyzmem dokonała 

konserwator Krystyna Borkowska-Niemojewska z Krakowa). 

W 1972 Madonna wróciła na swoje dawne miejsce w niszy głównego 

ołtarza kościoła karmelitów w Oborach, skąd do dzisiaj roztacza opiekę 

nad całą Ziemią Dobrzyńską… 

18.VII.1976, w uznaniu ponad pięciowiecznego kultu oborskiej Piéty, 

Święta Kongregacja ds. Kultu Bożego w Rzymie zezwoliła na koronowanie 

koronami papieskimi wizerunku Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Dokonał 

tego Prymas Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński w asyście biskupów 

płockich. Nad figurą widniał napis: Maryja króluje, uzdrawia, pociesza. 

Dzisiaj sanktuarium w Oborach po Jasnej Górze, Licheniu, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Piekarch, Gietrzwałdzie i Gidlach należy do jednych z naj-

liczniej odwiedzanych, nie tylko przez mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej 

i Mazowsza Płockiego, ale także z Warmii, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej 

i Michałowskiej, Pomorza, kurpi z Puszczy Białej i Zielonej, sanktuariów 

Maryjnych w Polsce. 

adres: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Obory, 87-645 Zbójno k. Rypina 
il. MATKA BOLESNA Z OBÓR źródło: theotokos.ovh.org 

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://theotokos.ovh.org/obory.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

